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Kiedy po śmierci $. p. Męża mego postanowiłam doprowadzić do końca

rozpoczęte przez Niego wydawniciwo „Słownika Lekarzów polskich”, żywi-

łam wiedy niepłonną nadzieję, że zamiar ten w niedługim stosunkowo czasie

będę w stanie urzeczywisinić. Z powodu wszakże nieprzewidzianych i nie-

talejnych odemnie okoliczności, druk ostatniego zeszytu znacznej uległ

qwłoce. Upraszam więc wszystkich, którzy dziełem tem zainieresować się

raczyli, o łaskawe uwzględnienie zaszłego opóźnienia, jakoteź o wybaczenie

niedokładności a może i błędów, jakie mogłam mimowoli popełnić przy po-

rządkowaniu i układaniu pozosiawionych przez $. p. Męża mojego a je-

szcze nieopracowanych dokładnie materyałów do Słownika.

Poczyiuję też sobie za miły obowiązek złożyć serdeczne podziękowanie

Przyjacielowi ś. p. Męża mego, Szanownemu Doktorowi Peszkemu, który,

nie szczędząc czasu, starań i pracy, dopomógł mi do wydania tego dzieła.

Lucyna Kośmińska.

Warszawa, 12 Lipca 1888 r.

 



 



 STANISŁAW KOŚMIŃSKI.
(Ur. d. 22 maja r. 1837 Td. 14 września r. 1883)

   

Nolo virum, facile redimit qui sanguine famam

Hunc volo, landari qui sine morte potest.

i Martialis —- L. 1. ep. IX.

Bolesne to i nie łatwe zadanie krćślić życiorys drogiego sercu przyja-
ciela, nad którym przed niedawnym czasem przedwczesna zawarła się mogiła,
Pomimo woli oko łzą zachodzi, żal piersi rozsadza, suche dane biograficzne
iżywe osobiste wspomnienia łączą się, wikłają i mącą, spokój bezstronny
i pogląd krytyczny, tak bardzo potrzebne dla piszącego historyę lub biografię
uciekają uporczywie, a przed okiem duszy staje postać mglista tego, którego
się za życia szanowało, ceniło, kochało. Postać z innego już świata, przemie-
niona, opromieniona, pozbawiona ułomności ziemskich, odziana w szatę ut-
kaną przez przyjażń serdeczną z cnót i przymiotów zmarłego. Widząc tę po-
stać przed sobą tak bliską a jednak tak daleką, na zawsze już utraconą, pióro
nieposłuszne z ręki wypada, ręka łzą przyćmione oko zasłania, a z piersi gorz-
kim rozpieranćj żalem głośne chciałoby wybuchnąć łkanie. Lecz niewiastom
tylko przystoi żale zawodzić, męzkim obowiązkiem jest pamięcią czcić zmar-
tych, pamięć ich w sercu swćm wiernie a stale przechowywać i dzielić się nią
Z innymi, Zatćm ija tćż otarłszy łzę gwałtownie do oczu się cisnącą, z ręki
wypadłena nowo podejmuję pióro, by oddać cześć sprawiedliwą pamięci
przyjaciela nie chwalbą, nie przesadnem wynoszeniem czynów jego, lecz, o ile
mo$*, wiernćm i dokładnem przedstawieniem jego niestety zbyt. krótkiego,
zacnego a uczciwego żywota.

Stanisław Lubicz Kośmiński urodził się w Warszawie dnia 22 maja roku
1837 jako syn Józefa, nauczyciela szkół rządowych i Franciszki z Kamieńskich.
Już w wieku dziecięcym, kiedy w gronie licznego rodzeństwa bez troski jesz-

* cze upływały mu pierwsze lata życia, dotkniętym został ciosem nadzwyczajoutratą wk Od owej chwili nieszczęsnćj, przez długie, długie lata.
: a nad nim zawisły losy, długo trudną z życiem musiał prowadzić walkę—
Gać €dł z niej czystym I zwycięzkim. , Nauki gimnazyalne rozpoczął w San-

Szu, ukończył je zas w Warszawie, gdzie uczęszczał do gimnazyum gu-
nisław BO. Nie łatwćm zadaniem było dla młodego a chciwego wiedzy Sta-

A ukończenie szkół. Matka owdowiała i niezamożna, nadto obarczona
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znajdujących się położeniu,

 

i.

licznem gronem drobnych jeszcze dziatek, nie mogła skutecznie być mu pomo-

cną, nie mogła dostatecznie łożyć na kształcenie tego jednego syna; samwięc

był zmuszonym pamiętać o sobie i ucząc innych, młodszych i mnićj umieją-

cych od siebie, musiał zarabiać na swe utrzymanie i własną naukę. Będąc ob-

darzonym niezwykłą żądzą wiedzy, zdolnościami i wielką wytrwałością do

pracy, umiał też zwalczać i usuwać wszelkie trudności napotykane i chociaż

wiele bardzo czasu obracać musiał na zapracowanie utrzymania oraz środków

do ukończenia nauk, liczył się zawsze do wzorowych uczniów i umiał sobie

również wynaleźć jeszcze tyle chwil wolnych od zajęć obowiązkowych, że

w nich mógł sam nad sobą i dla siebie popracować i kształcić się w zakresie

nie objętym przez program gimnazyalny. Mając wielkie zamiłowanie do hi-

storyi i filologii, w chwilach wolniejszych z zapałem oddawał się tym naukom;

to tóż będąc w szkołach jeszcze, bez niczyjćj prawie pomocy, nauczył się po

włosku, francusku, niemiecku i angielsku. Znajomość tych języków, pominąw-

szy już, że mu do rozwinięcia ogólnego wykształcenia wielce pomocną była,

posłużyła mu także gdy później, jak to zobaczymy, w krytycznem bardzo

znajdował się położeniu, do utrzymania się nad falą, która już go miała po-

chłonąć.
W roku 1856 ukończył gimnazyum i otrzymał medal złoty w nagrodę

pilności i wzorowego sprawowania się. Wprawny już do walki życiowej

i sam własnym pozostawiony siłom młodzieniec, o dalszym swym losie stano-

wić teraz musiał. Pomimo skąpych środków materyalnych postanowił kształ-

cie się dalej, czyniąc zadość pragnieniu wiedzy, które ogniem niewygasłym

wciąż w nim do końca życia pałało. Wiadomo że kraj nasz w owym czasie

nie posiadał żadnego zakładu naukowego mogącego temu pragnieniu zadość

uczynić; postanowił więc Kośmiński udać się do Moskwy 1 w uniwersytecie

tamtejszym oddać się naukom lekarskim. Wyposażony na daleką drogę

umysłem bogatym i chciwym wiedzy, oraz szczupłym bardzo funduszem, owo-

cem pracy i oszczędności własnej, opuścił miasto rodzinne wkrótce po ukoń-

czeniu szkół, pełen nadziei i ufności w przyszłość. Gdyby był wiedział jakie go

tam czekają ciężkie przejścia, gdyby był przeczuwał jakie chwile śmiertelnej

trwogi tam przechodzić będzie, może byłby się cofnął, może byłby wybrał

sobie inną drogę życia, ale, jak już powiedzieliśmy, ufał w swą przyszłość

i ufność ta nie zawiodła go, po ciernistej wprawdzie drodze, doprowadziła go

po licznych trudach i walkach do celu. Nieraz z ust jego własnych

słyszałem dzieje owego pobytu na uniwersytecie moskiewskim, to więc co tu-

taj o nim opowiem z najwiarogodniejszego zaczerpnąłem żródła.

Wspomnienia uniwersyteckie zwykle dla każdego bywają miłe i przyje-

mne, każdy prawie w pamięci swćj chętnie odświeża owe minione chwile swo-

bodne, wesołe, bez troski o jutro, przeżyte w gronie rówieśników młodych,

pełnych zapału, pragnienia wiedzy, uczuć szlachetnych, wreszcie pustoty

i wiary młodzieńczćj, widzących zwykle wszystko w barwach różowych, peł-

nych ufności w złotą przyszłość a mało dbających o dzień jutrzejszy, by-

leby dzisiejszy był wesołym a chociażby tylko znośnym. Nie w tak

świetną szatę odziane były wspomnienia uniwersyteckie Kośmińskiego, dla.

niego bowiem pobyt w Moskwie pełnym był walk ciężkich, zawziętych, a je-

żeli z nich wyszedł zwycięzko, jeżeli nie upadł, jak tylu innych w podobnćm

to tylko dzięki tćj żalaznej woli, tój zacności i pra-

wości charakteru, tej wierze w lepszą przyszłość i wreszcie tej niezrównanćj

wytrwałości w pracy, która go zawsze zdobiła, Szczupłe zasoby pieniężne
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z którymi przybył do Moskwy, na długo starczyć nie mogły i wyczerpały się
też wkrótce. Nie mając w wielkićm, zupełnie obcćm mieście ani znajomości,
ani stosunków mogących go poprzeć, sam o własnych siłach nie zdołał sobie
wynaleźć sposobu do uczciwego zarabiania na żyćie i kształcenie się dalsze.
Pomoc ze strony kolegów nie mogłaby wystarczyć, zresztą Kośmiński nie
chciał jej, już nie mówię nadużywać, ale nawet uciec się do nićj zaniechał, bo
wiedząc, że chce i czując, że umie zapracować na siebie, byleby się ku temu
zdarzyła sposobność, był zbyt dumnym na to, by którego z kolegów prosić
o pomoc. Smutnem następstwem dla młodzieńca ogołoconego ze wszelkich
środków materyalnych, znajdującego się wśród obcego mu społeczeństwa
i pozbawionego możności zarobienia czegośkolwiek był niedostatek graniczący
z nędzą ostateczną, tem dotkliwszą, że nie pochodzącą z winy własnej, nie do-
puszczającą więc nawet tćj pociechy, że sił starczy na jćj usunięcie. Straszne
też przeżył chwile biedny student błąkając się bez dachu, bez chleba po uli-
cach starćj rosyjskićj stolicy; zwątpienie i rozpacz gwałtem wdzierały się -do
duszy jego i nagliły go nieustannie do samowolnego rzucenia tego życia mło-
dego, które mu dotąd już tak bardzo zaciężyło, które mu dotąd dało tak mało
chwil szczęśliwych a tak wiele cierpień i walk z przeciwnym losem, Pomimo
wrodzonćj i w ciężkićj szkole życia wyrobionćj mocy charakteru, złamany fi-
zycznie i moralnie przez swe położenie zdające się bez wyjścia, był już bliskim
usłuchania owych podszeptów i podniesienia ręki by skrócić swe cierpienia —
i byłby pewno uległ, gdyby go nie były powstrzymały od tego poczucie obo-
wiązku względem kraju rodzinnego, nakazujące nam wytrwać naswćm stanowi-
sku i walczyć do ostatniego tchnienia, oraz głęboka wiara w Boga litościwego,
o którego dobroci i pomocy, nawet w najcięższych życia chwilach, żaden
chrześcianin zwątpić nie powinien.

A Kośmiński do końca życia był chrześcianinem, chrześcianinem w naj-
lepszćm nazwy tćj znaczeniu. Obcym mu był fanatyzm, nietolerancya, nie
słowem lecz czynem spełniał najwznioślejsze przepisy śswćj wiary, na wskroś
był przeniknięty jćj zasadami wyniesionemi z pod rodzinnej strzechy.

Miłość ziemi ojczystej i wiara w Boga ocaliły go; wytrąciły mu z ręki za-
bójcze narzędzie gotowe przeciąć pasmo tego młodego żywota—lecz nie oswo-
bodziły go na razie od owćj przygniatającćj, rozpaczliwćj nędzy — musiał do
dna spełnić kielich goryczy, zanim znów słońce jaśniej nad nim miało zaświćcić.
Organizm jego, aczkolwiek młody i silny, nie mogąc się dłużćj opierać, uległ
nareszcie — Kośmiński wpadł w ciężką chorobę, która jak sam nieraz mi mó-
wił była—tyfusem głodowym. Wycieńczonego i nieprzytomnego z gorączki
młodzieńca, znaleziono na ławce ogrodu publicznego i odniesiono do kliniki
uniwersyteckićj, gdzie dla chorych studentów istniał oddział osobny. Po dłu-
gićj walce ze śmiercią — młodość nareszcie zwyciężyła. Mając odpowiednią
opiekę i pomoc, pomału do zdrowia i sił powrócił; pozostała mu jednak na
resztę życia pamiątka dotkliwa po owej chorobie, mianowicie zwężenie kiszki
cienkićj, sprawiające mu częste dolegliwości i zmuszające go do ciągłego za-
chowywania odpowiednićj dyety. A

, Choroba i pobyt w klinice stały się dla Kośmińskiego początkiem lepszej
doli. „ Profesor Młodziejowski był wówczas dyrektorem kliniki; lecząc Koś-
mińskiego, poznał go bliżej i polubił, a dowiedziawszy się o przykrem położe-
niu młodzieńca oraz znalazłszy w nim wiele zalet umysłu i charakteru, szczetze
się nim zajął, i w sposób delikatny i nie ubliżający godności wspomaganego,
zapewnił mu możność dalszego utrzymania i kształcenia się. Pomocnym mu
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w tćm był również Giwartowski profesor chemii, który się od Młodziejo w-
skiego o Kośmińskim dowiedział, Dzięki też poparciu dwóch zacnych profe-
sorów, Kośmiński znalazł po wyzdrowieniu lekcye prywatne w zamożnych do-
mach, oraz zajęcie w redakcyach kilku większych czasopism politycznych,
w Moskwie wychodzących, gdzie jako tłómacz z języków francuskiego, nie-
mieckiego i angielskiego, przez lat kilka był czynnym.

Mając w ten sposób byt zapewniony i daną możność ukończenia uniwer-
sytetu, z zapałem znów się zabrał do ukochanćj nauki Pracując bez wy-
tchnienia prawie, w r. 1861 złożył egzamen „cum eximia laude*, lecz pomimo
szczerej chęci, musiał wyrzec się doktoryzacyi. Troska o chleb powszedni znie-
woliła go do zaniechania ubieganiasię o godność doktorską.

Powróciwszy do rodzinnej Warszawy rozpoczął zaraz mozolny zawód
lekarza-praktyka, Naturalną jest rzeczą, że początek ten nie mógł być świe-
tnym, chociaż przed dwudziestukilku laty liczba lekarzy w stosunku do mie-
szkańców, była znacznie mniejszą niż dzisiaj, to jednakże i wówczas rozpoczy-
nający swą praktykę młody lekarz, wiele miewał do zwalczania trudności

 1tylko wybrańcom fortuny, równie jak i dzis udawało się od razu pozyskiwać
rozgłos i powodzenie. Kośmiński—jak to zresztą widzieliśmy już z dotychcza-
sowego przebiegu życia jego, do tych szczęśliwych wybrańców nie należał, to
też gdy mu w roku 1862 zaproponowano miejsce lekarza przybocznego ro-
dziny barona Mohrenheima, udającćj się na czas dłuższy za granicę, chętnie
posadę tę przyjął i z kraju wyjechał. Podczas tej podróży starał się, gdzie
tylko ku temu zdarzała się sposobność, zasoby swćj wiedzy lekarskiej powię-
kszać odwiedzając kliniki, szpitale, biblioteki, zażywając przy tem, po raz
pierwszy może, chwil swobodnych, nie brzemiennych troskami o chleb powsze-
dni. Lecz nie długo trwało to życie względnie szczęśliwe, przerwały mu je
wypadki krajowe w roku 1863. Na pierwszą wieść o nich Kośmiński po-
rzuca korzystne swe miejsce i spieszy natychmiast z powrotem do kraju, by
nieść pomoc lekarską licznym rannym w ówczesnych szpitalach czasowych,
na prędce improwizowanych, i nie bacząc przy tćm na nic, prócz na to, co
słusznie za swój obowiązek najświętszy uważał, wciąż prawie w drodze,
nie zważając na bezpieczeństwo własne, niesie gdzie tylko może pomoc cierpią-
cym współbraciom. Gdy już nieszczęsna zawierucha, zalawszy krwią i łzami
kraj cały, minęła, gdy już nie było komu ran opatrywać i goić, osiadł w Za-
kroczymiu, gdzie otrzymał posadę lekarza obwodowego lecz rok niespełna
tylko na nićj pozostawał. W owym to czasie poznał się z Lucyną Gre-
gorowiczówną, która wkrótce potem stała się jego dozgonną towarzyszką,
dzielącą z nim wiernie dni wesela i smutku i dopomagającą mu,o ile jćj
sił na to starczyło, w wielu pracach jego.

W roku 1865 spotykamy znów Kośmińskiego w Warszawie, gdzie się już
teraz na stałe osiedlił i wnet po przybyciu swem do stolicy, został asystentem
prywatnym profesora 5Szokalskiego, w klinice chorób ocznych. Choroby
oczne oddawna go już ku sobie pociągały, oddał się im więc z całym właści-
wym sobie zapałem. W owych czasach najjaśnićj świeciła gwiazda sławy
Graefego, to tóż Kośmiński nie przestając na tem, czego się mógł nauczyć
w Warszawie, pod koniec roku 1867 pospieszył do Berlina i do połowy roku
następnego pod kierownictwem znakomitego oftalmologa, doskonalił się dalej
w okulistyce, która do śmierci pozostała dla niego najulubieńszą gałęzią sztuki
lekarskiej, i jej się też przeważnie, chociaż nie wyłącznie, poświęcał.
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Na powrocie z Berlina kończy się dla Kośmińnskiego okres kształcenia się
pod obcem przewodnictwem. Od owego czasu pracował już tylko samodziel-
nie, a pracował ciągle, pilnie, i w różnych kierunkach, pomimo, że rozwijająca
się coraz więcćj praktyka, coraz tćż więcćj czasu drogiego mu zabierała

Gdy się teraz tćj pracy jego trochę bliżej przypatrzymy, przekonamy się,
że do mnogieh zalet Kośmińskiego należała też pilność niepospolita, połączona
z nader umiejętnem zużytkowywaniem czasu starczącego mu jakoś na wszyst-
ko; bo chociaż pracował bardzo wiele, to potrafił jednak znależć sobie nieje-
dną godzinkę wolną, którą chętnie spędzał w towarzystwie przyjaciół i kole-
gów, bądźto we własnym domu, bądź też po za nim. Ci, którzy się
bliżćj z nim znali i w stosunkach przyjaznych z.nim się stykali — a takich nie
było zbyt wielu— nie zaprzeczą mi z pewnością, gdy powiem, że przez taktowne,
delikatne i wytworne obejście, umiejętnie łączące powagę ze swobodą i weso-
łością, jak również przez dowcip niejednokrotnie ostry, ale zawsze stosownie
miarkowany, umiał dziwnie ku sobie pociągać wszystkich tych, dla których
czuł sympatyę i szacunek. Ale powróćmy do pracy jego, bo o nićj mówić
mieliśmy. |ako lekarz spełniał on swe obowiązki sumiennie i troskliwie, po-
świadczyć to mogąliczni jego pacyenci, zwłaszcza mnićj zamożni, którym
zawsze i o każdćj porze gotów był nieść pomoc. Nieraz, gdy znużony cało-
dzienną pracą późno udał się na spoczynek, budził go dzwonek — bogatemu,
mogącemu mieć na zawołanie niejednego lekarza, często takich wizyt nocnych
odmawiał — lecz jeżeli to jaki biedak wzywał go do chorćj żony lub dziecka,
to wtedy nigdy swej pomocy nie odmówił, chociaż z góry wiedział, że za sen:
zmarnowany i za trudy swe żadnego wynagrodzenia materyalnego nie odbie-
rze, owszem nieraz jeszcze pocieszywszy chorego i poradziwszy mu, do własnćj
sięgał kieszeni by zapłacić potrzebne lekarstwo, na które biednemu choremu
nie starczyło. Z czynami podobnymi taił się jakby ze zbrodnią jaką, nie lubił, *
żeby o nich przy nim wspominano, gdyż to co zrobił, robił nie dla pochwał
i rozgłosu, leczdogadzając potrzebie własnego, zacnego serca. Gdy wroku1867
cholera zaczęła swe spustoszenia w Warszawie, oddawał się z prawdziwćm po-
święceniem chorym „dotkniętym tą straszną zarazą, pełniąc obowiązki lekarza
kilku rewirów zamieszkałych przeważnie przez ludność ubogą. Oprócz tej,
że tak powiem, przygodnej filantropii, pochwalić jeszcze w nim musimy goto-
wość, z którą stale niósł swe usługi bezinteresowne różnym zakładom dobro-
czynnym. Odroku 1870 był lekarzem Zakładu dla ubogich dzieci przy
ulicy Zćłaznćj, w Zakładzie Opieki N. Maryi Panny przy ulicy Żytniej, oku-
listą Zakładu chłopców sierot przy ulicy Freta, oraz konsultantem dla chorych
na oczy w Warszawskim szpitalu dla dzieci; a jak sumiennie wszystkie te obo-

_ wiązki spełniał, piszący te słowa nieraz na własne oczy miał widzićć Sposo-
bność. Działalność ta filantropijna, jak łatwo się domyślać, sporo mu czasu
zabierała; dodawszy do tego jeszcze dość rozległą praktykę prywatną, i to, że
był lekarzem rocznym wielkićj fabryki Norblinai Wernera. dostarczają-
cćj mu także codziennie nie mało pracy, tem więcćj podziwiać w nim musimy
to, że nie zabrakło mu nigdy czasu dla mozolnych badań i prac naukowych,
któremi literaturę naszą wzbogacił.

Najlepsze damy wyobrażenie o pracowitości Kośmińskiego zapisując tu
zwykły podział dnia jego. latem i zimą wstawał zwyczajnie pomiędzy
piątą i szóstą zrana i zasiadał zaraz do biórka, przy którem pracował najczę-
ściej do godziny siódmej lub ósmćj; wtedy wyjeżdżał na miasto dla załatwie-
nia swych czynności lekarskich. O jednastej bywał codziennie w Szpitalu dla
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dzieci, gdzie zawsze liczne bardzo przyjmował ambulatoryum. W południe,
jeżeli nie był zbyt zajętym, poświęcał godzinę lub półtorej wypoczynkowi,
wtedy chętnie przy śniadaniu z kolegami spędzał chwile wytchnienia na po-
gawędce swobodnćj o rzeczach potocznych lub naukowych.  Odpocząwszy
powracał do chorych lub też do domu, gdzie zaraz znów zabierał się do prac

, Naukowych; a od czwartćj do siódmej u siebie pacyentów przyjmował. Wie-
czorem, jeżeli nie wychodził do biblioteki Towarzystwa lekarskiego, gdzie zwy-
kle dwa razy tygodniowo przepędzał czas od siódmej do dziesiątćj, zasiadał
znów do biórka i przy niem już do północy pozostawał. Tak mnićj lub więcej
każdy dzień mu schodził, zboczenia od tego programu były nader rzadkie.
Widzimy więc, że od wczesnego ranka do późnćj nocy wciąż pracował, skąpo
tylko wypoczynku zażywając; po pracy wynikającćj z zawodu lekarskiego
następowały, przeplatając ją, zajęcia czysto naukowe, które jak sam Kośmiń-
ski nieraz mawiał, po trudach praktyki starczyły mu prawie za wypoczynek.

Wroku 1872 Towarzystwolekarskie warszawskie, którego członkiem czyn-
_ nym był oddnia7maja roku 1867, obrało go naswego bibliotekarza. Na urzę-
dzie tym, pełniąc gorliwie swe obowiązki, pozostawał aż do śmierci, Jeżeli księ-
gozbiór Towarzystwa obecnie wzorowo jest uporządkowanym, to jemu wy-
łącznie ono za to winne jest wdzięczność, jeżeli liczba dzieł przez czas jego urzę-
dowania nieomal się podwoiła, to znów jego w tem przeważnie jest zasługa.

Gdy Kośmiński z początkiem roku 1872 objął zarząd wymienionej biblio-
teki, liczyła ona około sześciu tysięcy dzieł, ani należycie uporządkowanych, ani
też jak się należy skatalogowanych. Dość tu powiedzieć, że gdy katalog obej-
mował tylko 4608 numerów, w rzeczywistości, na półkach znajdowało się
unikatów przeszło tysiąc więcćj, a nadto pomiędzy duplikatami, nie spisanymi
wcale, a liczącymi także parę tysięcy, znalazło się dość dużo dzieł nie objętych
katalogiem unikatów. Smutny ten stan księgozbioru po części tem się łatwo
tłómaczy, że bibliotekarze zbyt często się zmieniali. W ciągu lat czternastu,
to jest od roku 1857 do końca 1871 było ich aż siedmiu, a trzechz tćj liczby
po roku zaledwie pozostawało na urzędzie, więc też zaledwie mieli czasu dosyć
do rozpatrzenia się należytego w księgozbiorze powierzonym ich pieczy. Nie-
sprawiedliwością byłoby powątpiewać o dobrćj woli i najlepszych chęciach
poprzedników Kośmińskiego; z pewnością i oni chcieli wywiązać się należycie
I sumiennie z dobrowolnie przyjętych obowiązków; o Stanisławie Jant-
kow skim wiemy nawet z pewnością, że przez rok swego urzędowania wiele
1 usilnie dla biblioteki pracował, Portner również wydając katalog, podług
działów umiejętniczych ułożony, -dał dowód swćj dbałości o bibliotekę. Ale
nie dość tu jest czas swój poświęcać i mićć chęć, ba nawet wytrwałość do
pracy, trzeba nadto i umieć pracować, trzeba posiadać, tak jak w każdym
innymzawodzie, wiadomości specyalne, nauką i doświadczeniem zdobyte a prze-
dewszystkiem może, wiele zamiłowania do samych książek i do tych zajęć bi-
bliotekarskich, których owoce nie dla każdego są widoczne, do tćj pracy je-
dnostajnćj na pozór bezmyślnej i jałowćj, wynagradzającćj jednakże sowicie
tego, kto się chętnie i umiejętnie zająć nią potrafi, Otóż poprzednikom Koś-
mińskiego brakowało właśnie tych wiadomości teoretycznych i praktycznych
tak koniecznych do utrzymania ładu w każdym większym księgozbiorze, wia-
domości, bez których praca nawet usilna marnuje się bez dostatecznego z niej
pożytku. Zaprowadzony przez nich porządek niby systematyczny, polega-
jący na wyłącznćm układaniu dzieł, nawet w szafach, podług działów umieję-
tniczych w każdćj większćj bibliotece a szczególnićj w takiej, która z każdym
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rokiem wzrasta, jest wprost niemożliwym i musi koniecznie doprowadzić do
nieładu takiego, jaki zastał Kośmiński obejmując urzędowanie. Pierwszóm więc
zajęciem nowego bibliotekarza, który podczas swych wycieczek za granicę
pilnie badał urządzenia wszystkich dostępnych mu księgozbiorów większych,
była drobiazgowa rewizya bibioteki, oraz sprawdzenie katalogu. Zajęcie takie
nie należy wcale ani do przyjemnych, ani do zabawnych, nawet w księgozbio-
rach we wzorowym utrzymywanych porządku, a cóż dopiero jeżeli, tak jak
w naszym wypadku, ten porządek pod tylu względami szwankował, jeżeli na
półkach dzieła były poprzestawiane, jeżeli niektóre znajdujące się w szafach
nie figurowały w katalogu, lub też na odwrót, jeżeli numeracya nie zawsze się
zgadzała, jeżeli między duplikatami natrafiało się na unikaty, wtedy powstaje
zamęt, z którego doprawdy nie łatwo się wydobyć, W taki to zamęt właśnie,
jak widzimy, dostał się Kośmiński, rąk nie opuścił jednak.  Półśrodkami nic
stanowczego zdziałać nie mógł, trzeba było zaczynać ab ovo, trzeba było od
fundamentu gmach nowy budować; w ten tylko sposób można było dojść do -
tak pożądanego ładu w bibliotece; wziął się więc szczerze do pracy. Uporząd-
kowawszy i ustawiwszy książki na półkach, opatrzywszy je w numery bieżące
i złożywszy ad acta dawniejsze wadliwe katalogi, spisał zupełnie na nowo tak
zwany katalog repozytoryalny, czyli inwentarz biblioteczny i sporządził nastę-
pnie drugi katalog, karteczkowy, ułożony alfabetycznie podług nazwisk auto-
rów, umożliwiający odnalezienie łatwe każdćj książki w przeciągu kilku chwil
czasu. Kto się podobnej pracy choć raz w życiu swćm dotykał będzie umiał
należycie zasługę Kośmińskiego ocenić, szczególnićj gdy sobie przypomni, że
tu chodziło o przeszło sześć tysięcy dzieł, broszur, czasopism, atlasów i ręko-
pisów, które wszystkie tom po tomie trzeba było przejrzeć, ustawić, skatalo-
gować i bibliograficznie opisać. Praca ta olbrzymia, której się tylko w chwi-
lach wolnych od innych zajęć mógł poświęcać. trwała lat kilka, a dopoma- .
gąła mu w nićj jedynie małżonka, spisując kartki katalogowe i przesiadując
godzinami całemi w dusznej i zapylonej atmosferze porządkowanćj biblioteki.

Ukochawszy bibliotekę, zaprowadzając w niej porządek i poznawszy przy
tem dokładnie skarby w nićj zawarte, nowy bibliotekarz w dwóch teraz kie-
runkach rozwinął swą działalność i w obydwóch pracował z równie dobrem
powodzeniem. Chodziło mu najprzód o utrzymanie i ustalenie nadal po-
rządku z takim mozołem zaprowadzonego, oraz o powiększanie ciągłe zbiorów
bibliotecznych, przy czem głównie uwagę swą zwracał na to, żeby dział polski
możliwie był zupełnym. Zadośćuczynienie pierwszemu zadaniu było stosun-
kowo łatwćm, bo naturalnie, że ten, który umiał stworzyć porządek, potrafił
go także i w dalszym ciągu zachować, trudniejszą już znacznie była sprawa
z zadaniem drugićm.

Biblioteka Towarzystwa lekarskiego powstała i wzrasta przeważnie tylko
z ofiar i zapisów członków tegoż Towarzystwa. Fundusz wyznaczany coro-
cznie na zakup dzieł nowych, a stosujący się dośrodków rozporządzalnych To-
warzystwa, jest zbyt szczupłym, żeby dzięki niemu wzrost biblioteki mógł być
Pokażnym; to też bibliotekarz, chociażby mu się udało uzyskać niekiedy od
zarządu Towarzystwa wyznaczenie sumy cokolwiek wyższćj niż zwykła, rzadko
kiedy 100 rubli rocznie znacznie przewyższająca, tym sposobem także nie wiele
przyczynić się może do powiększenia zbiorów bibliotecznych; jeżeli więc chce
w tym kierunku coś zrobić, musi koniecznie szukać dróg i środków innych do
celu prowadzących.  Kośmiński i w tem umiał sobie poradzić. Dokonawszy
uporządkowania biblioteki i zdawszy Towarzystwu sprawę z tego co dokonał,
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na posiedzeniu w dniu 2listopada roku 1875, wymownćmi słowy potrafił
w wielu członkach Towarzystwa wzbudzić żywsze zajęcie dla biblioteki i na-
kłonić ich do wzbogacenia jćj dziełami takićmi, które dla nich, już mniej
stały się użytecznómi, dla biblioteki jednak pomimo to mogły stanowić
bardzo pożądany nabytek. Tą drogą wzbogaciła się ona niejednem cen-
nem dziełem. W przechodzących na własność Towarzystwa drogą zapisu
księgozbiorach po zmarłych jego członkach, oprócz dzieł treści lekarskićj
lub przyrodniczej; które tylko wyłącznie wchodzić mogą w skład biblioteki
Towarzystwa, niejednokrotnie znajdują się też dzieła, czasem nawet bardzo
cenne, o innych traktujące przedmiotach. Otóż z biegiem lat zebrało się dość
dużo dzieł takich, oraz duplikatów, zabierającychwiele miejsca i zawadzają-
cych tylko, nie przynosząc żadnych korzyści bibliotece, Kośmiński przejrzaw-
szy je wszystkie i „przekonawszy się o wartości bardzo wielu z nich, po części
sprzedał je i za osiągnięte w ten sposób pieniądze zakupił sporo dzieł lekar-

" skich, po części też wymieniałje w innych bibliotekach prywatnych na dzieła
„dla Towarzystwa odpowiednie. Tym także sposobem znów niejeden numer
przybył do katalogui nie jedna książka na półkę.

Mając liczne znajomości i bywając jako lekarz w wielu domach, nieraz
spotykał Kośmiński w posiadaniu nielekarzy dzieła treści lekarskiej, szczegól-
niej z lat dawnych, wtedy przypominała mu się natychmiast ukochana biblio-
teka, i albo udawało mu się wtedy skłonić posiadacza do ofiarowania Towa-
rzystwu dzieła takiego, lub do zamiany na jakie dzieło nielekarskie
należące do tegoż Towarzystwa, a gdy takiego zbrakło to do własnego
uciekał się księgozbioru i w nim szukał dzieła na zamianę. W taki to
sposób nabył, między innemi, bardzo ładny egzemplarz zielnika Marcina
z Urzędowa, zdobiący dziś księgozbiór Towarzystwa a dał za niego właści-
cielowi Biblię łacińską ilustrowaną z XVI wieku, którą we własnćj przechowy-
wał biblioteczce i która nie była bez wartości. Nieraz też gdy właścicielja-
kiego cennego dzieła nie chciał go bezpłatnie ofiarować, a biblioteka Towa-
rzystwa, ani też jego własna, nie posiadała nictakiego coby w zamian dać było
można, wtedy kupowałje za swoje pieniądzei niósł uradowany do biblioteki,
a później z zadowoleniem opowiadał kolegom, 0 których kdprie iż lubią
książki, że znów księgozbiór wzbogacił się o jedną rz
przy tem zapominał dodać, że to jego szczodrobliwości eb aaloceh ten
nowy zawdzięczać.

Fundusz wyznaczony przez Towarzystwo na zakup książek zwykle wy-
czerpywałjuż w pierwszych miesiącach roku,gdy sięwięc później nadarzyła
sposobność korzystnego nabycia jakiejrzadkiej lub cennej księgi, a kasa była
pusta, wtedy zakłopotany bibliotekarz sięgał znów do własnćj kieszenii nic
nie mówiąc nikomu nowy nabytek umieszczał na półce bibliotecznej. Tak
zwiększał wciąż zbiory powierzone pieczy swojej; ilewten sposób dzieł przybyło
bibliotece niepodobieństwem jest nawet w przybliżeniu oznaczyć, bo jakjuż
wyżćj wspomniałem Kośminński taił się z t«tm starannie, wiem jednak na pewno,
że było ich bardzo wiele a między nićmi RA rzadkość bibliograficzna
pierwszorzędnćj wartości.

Posiadanie tylu dzieł nabytych różnymi, powyżćj wyszczególnionymi spo-
sobami, Towarzystwo wyłącznie tylko zawdzięcza zabiegliwości i ofiarności
Kośmińskiego. Inne dzieła, które od roku 1872 do połowy 1883 wzbogaciły
zbiory Towarzystwa pochodziły z zapisów Lebruna, Helbicha, Bałwań-
skiego, Torańskiego i innych. Gdy śmierć przedwczesna strąciła go z tak
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godnie zajmowanego stanowiska, biblioteka liczyła już blisko 11000 dzieł, bro-
szur, czasopism i atlasów, uporządkowanych i skatalogowanych najstarannićj.
Dodać tu jeszcze wypada, że oprócz dwóch wyżćj wymienionych katalogów zu-
pełnych, pozostawił Kośmiński jeszcze trzeci, do połowy zaledwie skończony.
Jest to katalog karteczkowy, w którym tytuły dzieł ułożone są podług treści,
obejmuje on przeszło pięć tysięcy kartek spisanych własnoręcznie przez nie-
boszczyka, Wyliczenie zasług Kośmińskiego względem biblioteki Towarzy-
stwa byłoby niezupełnem, gdybym tu zapomitiał dodać, że cały swój księgo-
zbiór z kilkuset dzieł złożony, zapisał Towarzystwu. Jest to bardzo cenny dar,
gdyż zawiera, powiększćj części, nowsze dzieła i archiwy z dziedziny okulistyki.
Tak więc widzimy, że nietylko za życia był wiernym stróżem i dobrodziejem
powierzonćj mu przez kolegów książnicy, ale i wtedyjeszcze, gdy ją na zawsze
osierocił, z po za grobu hojnym obdarzył ją upominkiem. .

Przykrą jest rzeczą pracować bezinteresownie i nie znaleźć uznania za swą
pracę. Kośmiński tej przykrości nie doznał, Towarzystwo lekarskie umiało
ocenić jego zasługi i niezależnie od kilku publicznych podziękowań, uczciło
wdzięcznie pamięć jego, przyozdabiając salę swychposiedzeń, biustem zmarłego.

Po nakreśleniu niedołężnego może i niezupełnego obrazu działalności
K ośmińskiego, jako lekarza, filantropa i bibliotekarza, rzućmy teraz okiem
na niego, jako na badacza naukowego i na udział jego w piśmiennictwie lekar-
skiem naszćm.

Na stronicy 23-ej Słownika lekarzów polskich jest wymienionem to
wszystko, co drukiem ogłosił. Nie będziemy tu więc powtarzać tytułów dwu-
dziestudwóch większych lub mniejszych, bądź oryginalnych, bądź też z języ-
ków obcych tłómaczonych prac jego, które odnoszą się przeważnie do oftal-
mologii; ani też będziemy rozbierać ich treści, a ograniczymy się jedynie na
obszerniejszćj wzmiance o dwóch najważniejszych dziełach jego, którćmi są:
Wykaę rzeczy zawartych w 32 lomach Pamiętnika Towarzystwa lekar-
skiego warszawskiego z lat 1837 — 1876 oraz ten oto Słownik lekarzów
polskich.

Już zaraz na początku życiorysu tego wspomnianćm było, że Kośmiń-
ski będąc jeszcze w szkołach, wielki zdradzał pociąg do historyi; nie więc dzi-
wnego, że zostawszy lekarzem, pilnie zaczął się zajmować dziejami sztuki le-
karskićj wogóle, a ze szczególnem zamiłowaniem początkiem, „rozwojem i lo-
sami jćj w kraju naszym i wśród naszego społeczeństwa. Badając te dzieje,
tak ściśle i nierozerwalnymi węzły spojone z nauką i literaturą naszą, konie-
cznie musiał się tćż zająć bibliografją, do którćj, nawiasem mówiąc, także
wielką miał skłonność. Skłonność ta, przy zajęciach bibliotekarskich rozwijała
się coraz więcćj i dała pohop do wydania pierwszego z wymienionych dzieł,
poczęści nawet drugiego.

W roku 1877, w czterdziestą rocznicę pojawienia się pierwszego zeszytu
Pamiętnika, ukazał się Wykaz rzeczy zawartych w 72 tomach Pamiętnika To-
warzystwa Lekarskiego Warszawskiego ułożony przez Stanisława Kośmiń-
skiego. Tytuł skromny, napozór niezbyt wiele obiecujący, a jednak jak bo-
gatą w treść i jak użyteczną jest ta książka, 347 stronic druku obejmująca.
Na początku jćj zaraz spotykamy się z rodzajem wstępu, zajmującym stronic

Jest to ni mnićj ni więcej, jak dokładna, chociaż bardzo treściwa histo-
rya czasopism przyrodniczo-lekarskich, poprzedzających w Polsce Pamiętnik,
oraz nieco obszernićj traktowane dzieje samegoż Pamiętnika, aż do końca roku
1876. Dowiadujemy się z tych niewielu kartek mnóstwa szczegółów cieka-
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wych, ogółowi lekarzy naszych przeważnie nie znanych wcale. Widzimy tam
ile to czasu i zabiegów trzeba wpierw było poświęcić, ile trudności przełamać,
zanim w dniu 18 kwietnia roku 1837, zeszyt pierwszy najstarszego z istnieją-
cych dziś czasopism lekarskich polskich, mógł się od dawna nań czekającym

- lekarzom naszym ukazać. Napisanie tych czternastu stronic nie było tak ła-
twćm zadaniem, jakby się komu może wydawać mogło; do tego naprzód
trzeba było posiąść dokładną znajomość historyi i bibliografii, by coś pewnego
módz powiedzićć o czasopismach naszych, znacznie starszych od Pamiętnika;
aby podać znówdzieje jego własnego początku i rozwoju, nieodzownem było
sumienne i drobiazgowe ślęczenie nad zapylonemi archiwami i protokółami

Towarzystwa lekarskiego; trzeba nadto było poznać dokładnie dzieje jego ni-
gdzie w porządku dotąd nie spisane. Z tego niełatwego zadania Kośmiński
wywiązał się świetnie i podał nam jeden z najciekawszych ustępów, na jaki
w dziejach Towarzystwa natrafić można.

Po owym wstępie historycznym następuje część pierwsza samćj książki.
Na dwadzieścia i dwa umiejętnicze rozpadając się działy, daje ona nam w ka-
żdym z nich, w porządku abecadłowym, według nazwisk autorów ułożonym,

rozprawy lub głosy zabierane na posiedzeniach Towarzystwa i wskazuje tom
oraz stronice Pamiętnika, gdzie się one znajdują. Działy te większe, rozpadają
się znowu najczęściej na liczne mniejsze, więcćj szczegółowe, i dają przez to
każdemu możność łatwego i szybkiego odszukania każdćj pracy lub rozprawy,
zawartćj w Pamiętniku, a odnoszącćj się do jakiegokolwiekbądź działu wiedzy
lekarskiej. Część ta, najobszerniejsza z całej książki, obejmuje stronic 225.

W części drugiej, zajmującćj stronie 77 spotykamy, znów w porządku
abecadłowym, zestawienie podług treści samych już przedmiotów w Pamię-
tniku umieszczonych. I tu także wskazanym jest tom i stronica, na którćj zna-
leżć je można. Zbytecznem byłoby rozwodzenie się nad użytecznością tćj czę-
ści drugiej wykazu, dla każdego, kto znajomość bliższą chciałby zawrzćć z ró-
żnorodną treścią Pamiętnika.

Nakoniec, w części trzeciej obejmującćj stronice 303—330 znajduje się
wykaz wszystkich autorów, których prace, lub sprawozdania z nich, umiesz-
czone zostały w 72 tomach Pamiętnika. W tym dziale autor przy każdem
nazwisku wypisał liczby dwojakie, wyrażone drukiem odmiennym, pierwsze

z nich wskazują na tom istronicę Pamiętnika, drugie, mniejsze, na stronice sa-
megoż wykazu. ę

' Ostatnie siedmnaście stronic dzieła mieści w sobie wykaz wszystkich
członków Towarzystwa lekarskiego warszawskiego, od jego założenia w dniu
6 grudnia roku 1820, aż po dzień 1 kwietnia r. 1877, oraz spis urzędników
tegoż Towarzystwa, z oznaczeniem czasu ich urzędowania. Tak więc również,
jak na początku książki i na jej końcu, natrafiamy na dość ciekawy przyczy-
nek do dziejów Towarzystwa, a tem samćm ido historyi stanu lekarskiego
w Polsce.

Nie będę tu chwalił tćj mrówczćj, ścisłej pracy, sama się ona bowiem
chwali; każdy kto ją weżmie do ręki łacno o tem przekonać się może; ale po-
czytuję sobie natomiast za obowiązek dodać, że pie zawdzięczamy jej wyłą-
cznym trudom Kośmińskiego, znalazł on bowiem pilnego współpraco-
wnika w osobie swćj małżonki, spisującćj i porządkującćj dla męża, nagroma-
dzone materyały i dopomagającćj mu w miarę możności, w pracy, tak samo
jak mu już przy uporządkowaniu biblioteki pomocną była. To też Towarzy-
stwo lekarskie przy uczcie wspólnćj, wydanćj na cześć bibliotekarza swego,
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gdy mu dziękowało za tyle tak użytecznćj pracy, nie zapomniało o zacnej
niewieście i również publicznie hołd i dzięki jćj złożyło, za skuteczne przyczy-
nienie się do prędszego ukończenia tak mozolnego dzieła.

Teraz pomówmy o ostatniem, największem dzielić Kośmiń skiego, o tem
najukochańszem dziecięciu ducha jego, o dziecięciu, przez długie lata z niesły-
chanym trudem wypiastowanćm 1 wypieszczonem, które rodzie opuścić musiał
na zawsze, zanim je mógł całkiem w świat wyprowadzić.

Dla łatwo zrozumiałych powodów, nie wypada nam tu pisać oceny Sło-
wnika lekarzów polskich, zadanie to komu innemu pozostawić musimy. Nie
będziemy się tćż tu rozwodzić wcale nad jego układem, urządzeniem we-
wnętrznćm, zasadami, któremi autor spisując go się rządziłi t. p., na to inne,
stosowniejsze znajdzie się miejsce; natomiast tu właśnie musimy, chociaż gru-
bymi tylko rysami, pokrótce naszkicować dzieje powstania Słownika; musimy
wskazać, jak, kiedy i z jakich powodów, powstała w autorze myśl wydania po-
dobnego dzieła i w jaki sposób ją uskuteczniał, Wszystko to, chociaż bezpo-
średnio odnosi się do samćj książki, jednakże głównie należy do osoby jej
autora, więc tćż, pisząc jego życiorys, niepodobieństwem byłoby o tóm prze-
milczeć.

Niejednokrotnie już wspominaliśmy o wielkiem zamiłowaniu Kośmiń-
skiego do badań historycznych, szczególnićj wchodzących w zakres dziejów
sztuki i stanu lekarskiego w kraju ojczystym; Ignął on do nich z całym, właści-
wym sobie zapałem. Nieraz w mćj obecności ubolewał nad tóm, że ta gałąż
dziejopisarstwa w literaturze naszćj, jest stosunkowo tak ubogą i zaniedbaną,
i że większość lekarzy naszych nie zna tych dziejów zupełnie i wcale się nawet
o ich poznanie nie troszczy. Stan rzeczy taki, prawdziwy niestety, tóm więcej
pociągał go do owego Kopciuszka, postanowił więc zająć się nim, postanowił
oczyścić go z pyłu zapomnienia niezasłużonego, i przybrawszy go w szaty
nowe, o ile się da, świetne, wprowadzić go i usadowić na miejscu, które
mu się słusznie w literaturze naszćj należy. U Kośmińskiego droga od po-
stanowienia do wykonania nigdy nie bywała daleką i długą. Postanowiw-
szy więc zabrać się do tćj pracy, jął się jćj przed kilkunastu już laty, tak jak
on to umiał, z niewyczerpanym zasobem energii żelaznej, wytrwałości niezło-
mnćj, skrzętności mrówczćj i niegasnącego nigdy zapału, do wszystkiego, co
podnieść było w stanie naukę naszą, lub przyczynić się do wykazania jej zalet.

Począwszy od roku 1867 aż do śmierci przedwczesnćj, nie przestawał zaj-
mować się ulubionym przędmiotem; wszystkie chwile wolne od innych, obo-
wiązkowych zajęć poświęcał mu stale, szukał i szperał wszędzie, czy to w kraju
własnym, czy za granicami jego, gromadził skrzętnie materyały bogate, uzupeł-
niał je, sprawdzał, poprawiał bez ustanku. Łatwo zrozumićć, że badacz tak su-
mienny, przysposobiony należycie naukowo do podjętych poszukiwań i tak go-
rąco im oddany, nie mógł zadawalniać się tylko źródłami dziejowemi już dru-
kiem ogłoszonćmi, chociaż i tych pomijać naturalnie nie mógł, ale że starał się
zawsze i wszędzie, jeżeli to tylko okazało się możliwćm, zaczerpywać wiadomo-
ści swezeźródeł pierwotnych i pewnych. Widzimy go więc odprawiającego piel-
grzymki do bibliotek polskichi obcych, widzimy jak wertuje stare kroniki i rę-
kopisy, widzimy gojak zwiedza kościołyi odczytuje w nich napisy na starych,
dawno zapomnianych nagrobkach, w nadziei, że znajdzie może na nich nazwisko
jakiego nieznanego dotąd lekarza polaka, albo że tym sposobem może uda mu
się sprostować szczegół jaki, mylnie dotąd podawany przez innych autorów.
Poznawszy z gruntu bibliotekę Towarzystwa lekarskiego, a znał ją tak, jak
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nikt może po nim znać jćj nie będzie, bo na to trzebaby posiadać takąjak on ol-
brzymią, zdumiewającą pamięć, — i wyczerpawszy do dna wszystko eo w in-
nych, dostępnych mu księgozbiorach warszawskich znależć było można, udaje
się do Wilna, gdzie w bogatćj książnicy tamtejszego Towarzystwa lekarskiego,
którego był członkiem związkowym, plonem obfitym znów niepomiernie
wzbogaca zbiór swych materyałów dziejowych. Do-Krakowa dąży kilkakro-
tnie i rozkoszuje się szperając w skarbach nieocenionych starożytnej stolicy.
Tam istnieje takie bogactwo rękopisów, archiwów dawnych, albumów pra-
starego uniwersytetu Jagiellońskiego, nie mówiąc już o starych drukach pol-
skich i obcych; to tóż tam znów. niejedną wiadomość ważną dla siebie, niejeden
odnajduje szczegół, błahy czasem na pozór, a jednak ważny dla złożenia całości,
która bez niego byłaby niezupełną i niejasną, Byłoby rzeczą zbyt nudną wy-
mieniać wszystkie biblioteki polskie, w których Kośmiński podejmował swe
mozolne poszukiwania, gdyż śmiało rzec można, że nie masz pewno ani jednej
znaczniejszćj a dostępnej, o którćjby był zapomniał.

Zbierając plony tak obfite na ojczystćj niwie, nie zaniedbywał też bynaj-
mniej księgozbiorów i źródeł obcych. Od lat wielu, po części dla podtrzymy-
wania wątłego zdrowia żony, poczęści też kwoli wypoczynku własnego, tak
koniecznego po pracy, latem zwykł byłwyjeżdżać na miesiąc lub dwa za granicę.
Wiemy już jakim bywał wypoczynek Kośmińskiego; to też nie zdziwimy się
wcale dowiadując się; że ile razy przybył do miasta jakiego, w którem spodzie-
wał się znaleźć coś dla siebie przydatnego, zabierał się od razu do poszukiwań.
Księgozbiory Berlina, Wiednia, Pragi czeskiej, Paryża, Wenecyi, Bolonii, Padwy,
Rzymu, Neapolui tylu innych miast jeszcze, dobrze znają naszego skrzętnego ba-
dacza, bo wiele, wiele godzin w nich przesiedział, ale tćż nieraz za to zyskiwał
miłą sercu nagrodę, w postaci jakiegoś chociaż drobnego, lecz dla niego wa-
żnego odkrycia.

Posiadając już w swychtekach tak ogromny materyał do dziejów biblio-
grafii i sztuki lekarskićj polskićj, w ciągu lat z takim trudem i wytrwałością ze-
brany, trzeba było nareszcie pomyśleć o ostatecznem jego zużytkowaniu. Da-
liśmy już powyżćj do zrozumienia, że właściwym zamiarem Ko śmiń skiego,
pierwotnie było opracowanie systematyczne dziejów sztuki lekarskiej w Polsce,
iże w tym właśnie celu rozpoczął swe poszukiwania, następnie jednak, do
czasu przynajmnićj, zmienił plan pierwotny i zamiast jąć się historycznego
opracowania pagromadzonego materyału, postanowił wydać go w formie sło-
wnika biograficzno-bibliograficznego lekarzów polskich—i dobrze uczynił. ,

Rzuciwszy okiem, chociażby pobieżnie tylko, na Słownik, widzi się od razu,
że zawiera on wielkie bardzo bogactwo szczegółów dotyczących życia lekarzy
naszych, oraz prac ich, a to od czasów niepamiętnych aż do dziś dnia. Chcąc
z tych trudnych do zliczenia i drobnych cegiełek, tak pomału i skrzętnie ze-

. branych, zbudować gmach systematycznie spisanych dziejów sztuki lekarskićj
w Polsce, i wykończyć go we wszystkich szczegółach, chcąc to uczynić, trze-
baby daleko więcej jeszcze czasu na to poświęcić, niż na samo zebranie i przy-
sposobienie materyałów, a Kośmiński przy licznych swych zajęciach innego
rodzaju, za wiele go nigdy nie miewał, byłby więc zmuszonym na lata całe
rozłożyć ostateczne opracowanie owoców swych badań. Może byłby się na
to w końcu i zgodził, gdyby nie jakiś dziwny niepokój, który go w latach
ostatnich życia ogarnął. Przeczucia jakieś smutne widocznie nim miotały, zbyt
często mówił o śmierci, a gdym raz patrząc na tę piękną, męzką postać, no-
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szącą na sobie pozory wszelkie kwitnącego zdrowia, próbował w żart obrócić
te obawy, odpowiedział mi ze smutną powagą, że ani ojciec jego, ani dziad
pięćdziesiątego nie dożyli roku, więc ion tćż zapewne nie wiele już lat ma
przed sobą. Mówił prawdę niestety, Sądzę, że prawdziwym powodem tych
przeczuć grobowych. była nietyle wiara w dziedziczną konieczność śmierci
przed skończeniem pięćdziesiątego roku życia, ile choroba serca, o której, o ile
mi wiadomo, nigdy z nikim nie mówił, lecz o którćj istnieniu wiedział może,
lub go się domyślał. [Do przypuszczenia, że cierpiał na wadę serca upowa-
żniają nas dość częste napady silnćj duszności, trapiącćej go nieraz w wysokim
stopniu, szczególnićj po doznaniu silniejszych wzruszeń, jak również tak nagły
i niespodziewany koniec dni jego. Obawiając się więc widocznie, że może nie-
starczy mu życia na wykonanie szeroko zakreślonego planu, wolał poprzestać
na ogłoszeniu dzieła, którego wykończenie i wydanie mnićj wymagało czasu,

upoważniało zatem do nadziei, że autorowi nań nie zabraknie ni siły ni życia.

Postępując tak, dobrze uczynił= powtarzam to raz jeszcze—bo gdyby się był
nie wyrzekł pierwotnego planu, gdyby się był zabrał, takjak zamierzał, do

spisywania dziejów medycyny w Polsce w całej ich rozciągłości, byłaba go
śmierć przedwczesna niechybnie zaskoczyła, zanimby jeszcze był zdołał, zale-
dwie pierwsze rozdziały tak mozolnej i obszernej pracy wykończyć; a wtedy ma-
teryał tak bogaty, z takim mrówczym trudem zebrany, "prawdopodobnie byłby
pozostał bez użytku, bo nie tak łatwo znalćżćby się udało lekarza, który
zbrojny nawet w chęci najlepszei przysposobienie naukowe odpowiednie, mając
oddany do swego rozporządzenia materyał pozostawiony. śmiałby się podjąć

dokończenia budynku, zaledwie z fundamentów dźwigniętego. Nie masz tu
bynajmniej cienia przesady w wypowiedzianem dopićro co zdaniu, bo chcąc
korzystać w sposób odpowiedni i użyteczny z takiego materyału, trzebaby
znać go tak dobrze, jak znał go Kośmiński, trzebaby tak jak on nad nim”
panować, a znów, żeby dojść do tego, trzebaby na to, jak on, poświęcić lata

całe pracy. — Szczerze wątpię czy znalazłby się wśród lekarzy naszych choćby
jeden zdolny i ochoczy zarazem do tego. Dobrze więc uczynił Kośmiński
poprzestając na mniejszem, przez to bowiem umożliwił wykończenie i oddanie
w ręce czytającćj publiczności dzieła, które śmiało użytecznem nazwać się go-
dzi, a którego wydanie sam do połowy tylko mógł doprowadzić.

Zabrał się do wydawnictwa z gorączkowym pośpiechem, materyał przez
lata tak długie mozolnie zbierany porządkował, uzupełniając go bez ustanku

i znajdując przy tem, jak dawnićj zawsze, chętną pomoc swej żony. W po-

czątku roku 1883 rozpoczął druk Słownika. Gdy w końcu lipca tegoż roku

wyjeżdżał do Włoch dla wypoczynku, dwa zeszyty dzieła, obejmujące dwadzie-
ścia arkuszy druku w ósemce większćj, były już gotowe i zajęły miejsce na
półkach księgarskich. Zamiarem autora było, powróciwszy po dwumiesięcznćj
wycieczce, jeszcze przed końcem roku druk Słownika doprowadzić do końca.
Ukończywszy Słownik, zamierzał rozpocząć opracowanie dziejów sztuki lekar-

skiej polskiej, aż do końca w. XVI, do czego miał materyały prawie gotowe,
oraz opisać dzieje akademii Zamojskiej, która go żywo zajmowała. Niestety nie
było, mu przeznaczonćm ujrzenie wykończonego dzieła swego,

Wracając z Włoch do Warszawy, z nowymi plonami w tece, po drodze
zebranemi, zatrzymał się na dni kilka w Sławnie, majątku brata swej żony,
p. Gregorowicza, w Opoczyńskiem. Nikt z krewnych i sąsiadów ich, wi-
tając go tam, nie byłby mógł przypuścić, że ten wesoły, na oko pełen zdrowia,
w sile wieku będący, bo zaledwie czterdziestysiódmy rok życia rozpoczynający
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mężczyzna, za dni już kilka na zawsze opuści krewnych, przyjaciół, żonę, oj-

czyznę kochaną i drogą sercu naukę. A jednak stało się tak niestety. Dzień

14 września roku 1883 wydarł z objęć żony dobrego męża, pozbawił przyja-
ciół przyjaciela wypróbowanej stałości, zabrał krajowi obywatela prawego
i zacnego, całą duszą doń przywiązanego, osierocił naukę polską, trafiając gro-
mem w jednego znajdzielniejszych jej przedstawicieli. Nieszczęsny dzień ów spę-

dził Kośmiński w towarzystwie żony i krewnych spokojnie, zdrowo, wesoło

j udawszy się na spoczynek około godziny jedenastej wieczorem, zasnął. Lecz

wkrótce ze snu go zbudził gwałtowny napad duszności, połączony z bólem
w piersiach. Przerażona małżonka, orazkrewni jej, przybiegli dołoża, chcąc nieść
pomoc cierpiącemu — lekarza na wsi nie było —nikt jednak nie myślał o ka-
tastrofie strasznej, tak już bliskićj—duszność wzrastała z każdą minutą — cho-
ry stracił przytomność—i zanim północ wybiła, skonał na rękach wiernej, od
zmysłów odchodzącej żony.

Taki był koniec tego zacnego i pracowitego człowieka.
Śmiertelne szczątki przewieziono do Warszawy. W dniu 18 września,

wyszedłszy z przed kościoła S-go Karola Boromeusza ku Powązkom, orszak
. liczny, z tysiąca przeszło osób złożony, towarzyszył trumnie niesionćj na bar-
kach kolegów zmarłego, członków Towarzystwa lekarskiego; poprzedzały ją
lub też spoczywały na nićj liczne wieńce, niesione i złożone przez ręce tych,
którzy umieli kochać albo też cenić zmarłego. W czasie tego smutnego po-
chodu z niejednćj piersi głuche wyrwało się łkanie, z niejednego oka spłynęła
łza zespalająca w sobie wdzięczność dla tego, któremu teraz ostatnią odda-
wano przysługę, z żalem serdecznym po jego utracie przedwczesnćj. Nad gro-
bem przemówił usty wymownómi Dr. A. Fabian, żegnając nieboszczyka
w imieniu Towarzystwa lekarskiego warszawskiego, dla którego za życia
swego tyle pracował, któremu wyświadczył usług tyle, jako kolega zacny
i jako natchniony kapłan nauki.

- Przedstawiliśmy tedy ten żywot prawy i poczciwy od kolebki, aż do
grobu, ten żywot męża poświęconego nieustannćj pracy, niosącegó w każdej
chwili chętną pomoc cierpiącym i biednym, kochającego kraj swój i rodaków,
uprawiającego naukę dla niej samćj, nie dla marnych z nićj zysków ipełniącego
sumiennie wszystko to, co za swój obowiązek uważał. Z toku tego nie dość
może systematycznego, a za to nieudolnego opowiadania, w którem opusz-
czono może nie jedno, o czem wspomnićć było warto, sądzę, że czytelnik może
sobie jednak wystawić obraz i charakterystykę Kośmińskiego, jako tako
odpowiadające rzeczywistości. Pomimo to, uważam za swój obowiązek do-
pełnić jeszcze ten szkic niektórymi rysami, gdyż pragnąłbym szczerze — wy-
znaje to otwarcie — żeby przed okiem czytelnika stanął taki obraz Kośmiń-
skiego, jaki przyjażń głęboka w sercu mem wiernie przechowuje.

Kośmiński był wzrostu więcej niż średniego, budowy silnćj i kształtnej,
tuszy umiarkowanej, głowę zwykł był nosić wzniesioną, trochę ku tyłowi prze-
chyloną, co mu nadawało wygląd stanowczy i dumny trochę. Twarzy jego
o wyrazistych, męzkich rysach, zdobnej w wysokie, wypukłe czoło i oczy
pełne inteligencyi i energii, opisywać. tu nie będę, wyręcza mnie bowiem pod
tym względem dodana do niniejszego życiorysu udatna podobizna, daleko
wiernićj oddająca rysy zmarłego, niżby to nawet najdrobiazgowszy i z wię-
kszym niż mój talentem nakrćślony opis, mógł kiedykolwiek uczynić. Lecz
rysunek ten, pomimo bardzo wiernie i szczęśliwie pochwyconego podobieństwa,
grzeszy tem, co i wszystkiejinne portrety, 7przedstawia twarz nieruchomą,
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zawsze ten sam wyraz niezmienny zachowującą, dla tego tćż, trzeba tym mar-
twym rysom, słowami nieco życia dodać. Zwykły wyraz twarzy Kośmiń-
skiego był poważny, spokojny, rzec można trochę zimny i niedopuszczający
na razie poufałego zbliżenia się. Oczy jego wyraziste, pełne rozumu, przez
okulary złote, do których noszenia był zmuszonym, spoglądały wzrokiem pe-
wnym, bystro i badawczo, i wtedy, gdy to uważał za potrzebne,łącząc się z po-
ważnym chłodem, wiejącym od jego oblicza, wzbudzały uczucie nieokreślone, .
nakazujące szacunek i trzymające zdala wszystkich tych, których zbliżenia się
nie pragnął. A, powiedzmy to zaraz w tem miejscu, Kośmiński będąc su-
rowym sam dla siebie, surowo tćż sądził postępki innych i jeżeli na czyimkol-
wiek charakterze ciążył zarzut jaki poważniejszy, lub chociażby podejrzenie
tylko uzasadnione, to od takiego człowieka stronił jawnie, ręki podawanej so-
bie nie uścisnął, 1 owym, wspomnianym powyżćj przenikliwym wzrokiem,
z którym nieraz jeszcze łączył uśmiech zimny, nieznaczny, trochę wstrętu, tro-
chę politowania wyrażający, skutecznie oddalać umiał od siebie nieznośne mu
osobistości. Lecz jakże znów innem było to oblicze gdy stawał przy łożu
chorego, lub robił operacyę jaką okulistyczną; wtedy pomimo zwykłej, chło-
dnćj powagi rysów, ożywiało się ono spojrzeniem, w którem drgało współczu-
cie serdeczne, zmieszane z budzącą zaufanie pewnością siebie. Takie było obli-
cze Kośmińskiego jako lekarza. Gdy się znajdowałw towarzystwie przyja-
znem, wesołćm, wtenczas, chociaż go nigdy wesołość pusta nie opanowywała,
chociaż głośnym nigdy nie wybuchał śmiechem, rysy jego umiały nastroić się
do otoczenia; wtedy uśmiech delikatny, czasami szyderczy trochę, rozlewał się
po obliczu jego, nadając mu wyraz ujmujący, a te oczy umiejące rzucać spoj-
rzenia jak lód zimne i kolące jak ostrze sztyletu, spoglądały wtedy dobrotliwie,
łagodnie i wesoło, powiedziałbym nawet szczęśliwie. W takich chwilach swo-
bodnćj, pozbawionćj przymusu zabawy, oblicze jego stawało się dziwnie miłem
i pociągającem ku sobie, nikt wtedy nie byłby przypuszczał, że ten wesoło *
uśmiechnięty, gawędzący teraz swobodnie człowiek, potrafi tak surowy przy-
brać wyraz twarzy, jak o tem wspominaliśmy.

Powyższćmi słowy staraliśmy się odmalować wiernie ruchliwą grę fizyo-
gnomii Kośmińskiego, taką, jaką wielu oglądać miało sposobność. Musie-
liśmy się przy tem ograniczyć na grubszych konturach, na barwach jaskraw-
szych, gdyż niepodobieństwem byłoby opisywanie wszelkich przejść możliwych,
wszelkich półcieni delikatnych, wszelkich refleksów światła, lub błysków igra-
jących na żywej powierzchni tćj wyrazistej twarzy.  Opisaliśmy ją tu tak, jak
się w różnych okolicznościach życia codziennego przedstawiała.—Może to i do-
syć-—Chęć jednaknieprzezwyciężona bierze, wspomnieć jeszcze o jej wyglądzie
znanym tylko niewielu wybranym. Bywało czasami, że w gronie szczupłćm
I bardzo zaufanem, wszczynał rozmowę o tem, co kochał najwięcćj, o tem, co
najboleśnićj zacną jego duszą wzruszało; wtedy rysy jego trudny do opisania
przybierały wyraz, odzwierciadlała się w nich naraz i miłość bez granic, zlana
w jedną całość z bólem serce rozdzierającym, znanym tylko matce stojącej
nad kołyską drogiego a konającego dziecka, i owe święte, grozą przejmujące
oburzenie, z którem spoglądać musiał Prometeusz spętany, na orła jowiszo-
wego, wyżerającego mu wnętrzności za to, że dla śmiertelnych do nieba się-
gnął po ogień i światło. Kto miał szczęście widzieć Kośmiń skiego w takićj
chwili, ten chyba nigdy nie zapomni tego oblicza szlachetnego, imponującego,
na którem równocześnie gościł wyraz uczuć najwznioślejszych ze wszystkich,
mogących duszę ludzką poruszyć.
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"Twarz jest zwierciadłem duszy. Odmalowawszy pierwszą i o drugiej da-
liśmy już pojęcie, przytem i w toku całego opowiadania naszego niejednokro-
tnie już rzucaliśmy światło jasne na charakter Kośmińskiego, nie wiele nam
więc już pozostanie dodać jeszcze. Uzupełniając opis jego powierzchowności
zauważymy, że chód miał, aczkolwiek poważny i niezbyt prędki, to jednak
elastyczny i żywy; o wszystkich innych ruchąch jego toż samo powtórzyć
można.  Ubierał się zawsze starannie, lecz bez wszelkiej wymuszonej elegan-
cyi, w jedzeniu i piciu był umiarkowanym i wstrzemięźliwym.

A teraz dodajmy jeszcze rysów kilka dopełniających charakterystykę jego
moralną, duchową.

Podczas pobytu Kośmińskiego w Moskwie, na uniwersytet tamtejszy
uczęszczały całe setki młodzieży polskićj, ze wszystkich dzielnic kraju dążące do
źródła wiedzy i oświaty. Wsród tego grona licznego umiał on sobie zaskar-
bić i miłość i szacunek; wszystko co było lepszego pomiędzy tą młodzieżą
Ignęło mimowolnie do niego, chętnie słuchało jego rady zdrowej, a uczciwej
zawsze, korzystało z nauki i doświadczenia, które sobie sam z krwawym tru-
dem zdobywał i któremi dla nikogo nigdy nie skąpił. Zarzucano mu wpraw-
dzie, wtedy już, tak samo jak i w życiu późniejszem niejednokrotnie, zarozumia-
łość, dumę nadmierną i hardość duszy, lecz z tego co powyżćj czytaliśmy, wie-
my co sądzić o tympodobnych zarzutach, odpieranie ich więc jest zupełnie
zbytecznem. Prawdą jest że Kośmiński umiał być dumnym i nieprzystępnym,
prawdą, że dusza jego harda nie potrafiła się uginać przed lada kim, lecz do
tego zniewalały go zawsze i wyłącznie pobudki szlachetne, z próźnością i zaro-
zumiałością nic wspólnego nie mające. Takie same stanowisko, jakie pomiędzy
kolegami uniwersyteckimi umiał sobie zdobyć, zajmował tćż później wśród ko-
legów lekarzy. Wszyscy ci, którzy go znali zbliżćj i z którymi on sam znać
się chciał, kochali go i szanowali, ci od których stronił sam, poznawszy ich po-
przednio, obawiali się go i niechęć ku niemu żywili. ale też tylko ci jedynie.
Błądzenie jest rzeczą ludzką, nie dziwmysię więc, że i Kośmiński czasami daw-
szy posłuch wieściom napozór wiarogodnym zdaleka trzymał się od którego
z kolegów, że o nim wyrażał się niepochlebnie. Lecz pomny tego, że głupcy
jedynie upierają się przy swych błędach, od chwili gdy uznał, że dał sie w błąd
wprowadzić, odrazu zmieniał swe postępowanie, odrazu okazywał takiemu ko-
ledze życzliwość i siłami wszelkićmi starał się wynagrodzić mu krzywdę pomi-
mowolnie wyrządzoną. Nieubłaganym był tylko dla tych, którzy rzeczywiście
na to zasługiwali, takich nigdy nie oszczędzał i zawsze i wszędzie im niechęć
swą jawnie okazywał. Postępowanie takie było może niepraktyczne, przyspa-
rzające mu samemu niejedną przykrość, narażające go na obmowę i szemranie,
ale było sprawiedliwe, zacne i uczciwe, — a oto mu jedynie chodziło. Umiejąc
tak stanowczo i jawnie okazywać wstręt swój dla niektórych, umiał też zaró-
wno dobrze, innych znów, przyjaźnią swą darzyć, a jeśli kto jćj dostąpił, to mógł
już na nią liczyć niechybnie. Nie wyrażała się ta przyjaźń jego ani zdawkową
uprzejmością, ani pochlebstwem, ani pobłażaniem zbytniem. Dla przyjaciół był
również surowym jak dla przeciwników i jak dla siebie samego; nie wahał się
nigdy z wypowiedzeniem im prawdy gorzkićj, jeżeli to uznał za potrzebne, lecz
umiał to czynić w sposób rozumny, łagodny, nie dopuszczający obrazy, umiał
słowom swoim nadać ton trafiający wprost do serca i przekonywający o tem,
że to przyjaciel prawdziwy tak mówił. A wymową był obdarzonym. Uko-
chawszy duszą całą język ojczysty władał nim po mistrzowsku. Czy to w roz-
mowie potocznćj, czy też w mowach w większym gronie wygłaszanych, zawsze
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wyrażał się poprawnie i wytwornie, zarówno pod względem formy, jaki pod

względem treści; a mowy jego byłyby z pewnością zawsze wywierały wraże-

nie porywające, gdyby nie dykcya cokolwiek za wolna i uroczysta, nama-

szczeniem swem niejednokrotnie kazalnicę przypominająca. Temu też przypi-

sać jedynie należy, że mówiąc, nie zawsze tak oddziaływał na słuchaczy, jak

tego pragnął, przynajmnićj na tych, którzy więcćj zwracają uwagi na sposób

mówienia, niż na treść i formę mowy, bo pod względem ostatnim trudno mu

było czynić jakiekolwiek zarzuty; widzimy to szczególnićj na tych jego przemó-

wieniach, które zostały spisane. Niestety takich jest niewiele; właśnie najpięk-

niejsze, wypowiedziane pod wpływem chwilowego natchnienia, spisanemi nigdy

nie były, bo pewny siebie mówca, najczęścićj ograniczał się do rzucenia na pa-

pier lekkiego tylko szkicu treści swego przemówieniai mówił następnie, dając

folgę uczuciom panującem nad nim w danej chwili. Z licznych mów jego wspo-

mnę tu tylko jedną, będącą jeszcze z pewnością w pamięci słuchaczy, wygłosił

ją w dniu 18 listopada r. 1882, na uroczystem posiedzeniu Towarzystwa lekar-

skiego, czczącego w dniu tym dwudziestopięcioletnie zasługi sekretarza swego

stałego, prof. Szokalskiego. Wielka i niepowetowana szkoda, że nie po-

siadamy właśnie tej mowy spisanćj w całości, gdyż śmiało mogłaby zająć za-

szczytne miejsce obok najdoskonalszych pomników wymowy polskiej. Zbytecz-

nćm może będzie dodać tu jeszcze, że ten, który umiał tak świetnie mówići pió-

rem władał również biegle i wytwornie.
Po przeczytaniu żywota tak zacnego, dla społeczeństwa jak i dla nauki

zarówno zasłużonego męża, mimo woli nasuwa się każdemu pytanie, azali nie

pozostawił po sobie potomka, któremu mógłby był przekazać swe cnoty,

w którego duszy słowem żywćm i przykładem własnym, mógłby był rozniecić

miłość gorącą do wszystkiego tego, co sam serdecznie ukochał, oraz nienawiść

niegasnącą przeciw temu, co sam słusznie znienawidził; potomka, któryby cho-

ciaż w części kiedyś go mógł godnie zastąpić i pamięć jego, wstąpiwszy w ślady

rodzica, pokoleniom młodszym wiernie przekazać.
Na pytanie takie, niestety, przecząco odpowiedzićć musimy—K ośmiński

zmarł bezpotomnie. Nie mając dzieci własnych, zajął się wychowaniem syna

po bracie swoim, i w niego to starał się wszczepić te uczucia i te przekonania,
które czcił przez ciąg życia swego.

Pisząc słowa powyższe, z głębi duszy płynące, chciałem czytelnikowi przed-
stawie Kośmińskiego takim, jakim był rzeczywiście i jakim go znałem. Chcia-

łem oddać nićmi cześć, należącą się słusznie koledze dobremu, przyjacielowi
wypróbowanemu, niezmordowanemu pracownikowi na polu nauki, dobroczyń-

cy biednych i chorych, prawemu synowi tćj ziemi, zacnemu obywatelowi. Je-
żeliby się kto w słowach moich chciał dopatrywać przesady, chwalby zbyt
wygórowanćj i niezasłużonej,—niechaj się spyta tych, którzy tak znali Koś-
mińskiego jak ja go znałem, a powiedzą mu z pewnością, żem prawdę szczerą
napisał.

Dr. Józef Peszke.
Warszawa d. 9 listopada 1885.
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= de Abano, Apono, Aponensis Piotr, filo-
zof, lekarz, astrolog, pierwszy professor
medycyny w akademii padewskićj, urodz.
1249, um. 1815. Z licznych jego dzieł, jed-
no wyszło z przypisami i staraniem Wilhel-
ma Haldenhoffa z Torunia, a mianowicie:

Libellus de venenis mineralibus, vegetabilibus, ani-
malibus et quolibet ente sub solari globo ceptis per
venerabilem virum Wilhelmum de Haldenhoff de
Thorn... emendatum. In opido Liptzensi, 1498,
w 4-Ce.

Toż, także pod tytułem: Opus toxieorum. Lipsiae,
1500, w 4-ce. ,

Abgarowicz Józef, rodem ze Stanisławo-
wa, nauki lekarskie ukończył w Wiedniu
1839 r., umarł 25 kwietnia 1876 r. w Na-
dwornćj w Galicyi, gdzie długi czas był le-
karzem powiatowym. Wydał:

Diss. inaug. vermium corporis humani deseriptio-
nem eorumque genesim sistens. Vindobonae,
Ueberreiter, 1839, w 8-ce, str. 28.

Abicht Adolf, ur. 14 sierpnia 1793 r.
w Erlangen, gdzie ojciec jego Jan Henryk
był professorem filozofii. W r. 1808 wraz
z ojcem przybył do Wilna i tu ukończył
nauki gimnazyalne, a 1816 r. lekarskie.
Początkowo zajmował się praktyką lekar-
ską na Żmujdzi; w r. 1823 objął obowiązki
adjunkta przy klinice lekarskićj prof. Fran-
ka; w r. 1825 mianowany professorem. wy-
kładał terapią ogólną i fizyologią, a następ-
nie patologią ogólną i na tem stanowisku
Pozostał aż do zwinięcia akademii medyko-
chirurgicznćj wileńskićj w r. 1841. A. cie-
szył się wielkim uznaniem jako uczony
i wymowny professor; przyjmował czynny
udział w pracach towarzystwa lekarskiego
wileńskiego, w któróm początkowo był se-
<retarzem a późnićj prezesem, Um. w Wil-
nie 2 sierpnia 1860 r. Wydał:
De intestinoram coarctatione diarrhoeae chronicaepUSA minus yulgata. Vilnae, 1816, w 8-ce, str. 20.Diss. inaug.

typ.

? SŁOWN. LEK. POL.

Tabliee synoptyczne trucizn ułożone podług prae
najnowszych w historyi naturalnćj, terapii i medycy-
nie sądowćj, z oznaczeniem chorób jakie wzniecają,
lekarstw przeciw nim naydzielniejszych i reagensów
czyli środków do ich odkrycia. b. w. m.ir. (Wilno,
1825), fol. 2 tabl.

Institutiones therapiae generalis, quas scholarum
causa conseripsit.. sumptibus aeademicis. Vilnae,
typ. Jos. Zawadzki, 1840, w 8-ce, str. VIII i 260.
Wiadomość o leczeniuchorób głodem, albo przez

odjęcie prawie całkowite pokarmów. Druk w Dzien-
niku med, chir.i farmacyi. Wilno, 1830, str. 102—121.
Wiadomość o dziele Leop. Majera, iiber die Vario-

loiden, Berlin, 1829. Druk. tamże, str. 430—499,
Nadto w 1880 r. redagował pismo zbiorowe: Ool-

leetanea medico-chirurgica.
Abłamowicz Józef wydał: RAE
De vertigine. Vilnae, typ. congr. Missionis. 1828,

w 8-ce, str. 31. Diss. inaug.
Abrahamowicz napisał:
De spirituosorum liquorum noxa etutilitate. Hallae,

1743. Diss. inaug.
Por. Ploucquet, T. VIII, str. 229.
Abramowski Maurycy, ur. 1852 r. w Os-

terode w Prussach Wschodnich, nauk gim-
nazyalnych słuchał w Hohensteinie i Mal-
borgu, lekarskich od 1871 do 1876 w Ber-
linie.
Der acute Gelenkrheumatismus und sein Verhalten

zum inducirten Strom. Berlin, G. Lange, 1876, w 8-ce,
str. 36. Diss. inaug. *
Abrahamson Bernard Jakób. urodzony

w Niemierowie (Niemiroviensis Ruthenus)
z ojca także lekarza, nauki lekarskie ukoń-
czył w Berlinie, praktykował na Ukrainie -
i w Odessie,
De cauteriis. Berolini, W. Schade, 1822, w 8-ce.

Diss. inaug.
* Accoromboni Hieronim, ur. 1469 w Gub-

bio, od 1516 r. lekarz przyboczny papieża
Leona X a następnie Klemensa VII, od
1527 r. professor medycyny w Padwie; um.
w Rzymie 1537 r. Jedno ze swych dzieł
przypisał biskupowi płockiemu Janowi
Chojeńskiemu. Dzieła dedykowane ziom-
kom naszym w wiekach dawniejszych

1
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uważamy za ojczysty miły zabytek i dla
tego dajemy im miejsce w naszym słow-
niku.

Kxcellentissini philosophi, et medici eonsumatissi-
mi D. Hieronymi Acoromboni Kugubii, ordinariam-
praetieae medicinae in Patavino gymnasio legentis
'Praetatus de lacte. Nunc primum impressus. Venetiis,
1586, w 8-ce, k. nl. 46. Ded. Joanni Chojenski, epis-
eopo plocensi. W dedykacyi obejmującej jednę kartę,
wspomina autor w wyrazach bardzo pochlebnych 9
Andrzeju Ozarnkowskim, uczniu swoim.

"Toż, Norimbergae, 1538.
Toż, Basileae, 1578.

Ackerbaum Mikołaj Ignacy, lekarz nad-
worny Jana III, przełożył na język polski
poradnik Eliasza Beynonsa (ob.) w r. 1695.

Ackord józef Samuel z przydomkiem
Weiskirchen, rodem z Polski, nauki lekar-
skie ukończył w Królewcu 1791 r.; doszedł
do wielkićj wziętości, jako lekarz praktycz-
ny, w okolicy miasta Augustowa, gdzie
długi czas zamieszkiwał,
De pneumonia putrida. Regiomonti, 1791, w 12-ce,

str. 20. Diss. inaug.

Adam z Bochini ob. z Bochini Adam.
Adam z Brzezin ob. z Brzezin Adam.
Adam z Łowicza ob. z Kowicza Adam.
Adami Paweł, doktór medycyny, sprowa-

dzony z Wiednia do Krakowa 1808 r.; wy-
kladał nauki weteryńaryjne aż do swego
dobrowolnego opuszczenia Polski r. 1810.
Był on czas niejaki dziekanem wydziału le-
karskiego.
Adamkiewicz Adolf, ur. w Gnieźnie 1822

roku, nauki lekarskie ukończył w Berlinie
1843 r.; obecnie jest radcą sanitarnym i le-
karzem obwodowym. w Rawiczu:
De renum in foetu hypertrophia adjeeto exemplo

nondum deseripto. Berolini, typ. Sittenfeld, 1843,
w 8-00, str. 36 1 1 tabl.

Adamkiewiez Albert, syn poprzedzającego,
ur. w sierpniu 1850 r. w Żerkowie w W.
Ks. Poznańskiem. Ukończywszy nauki gim-
nazyalne w Bydgoszczy i Rastenburgu. za-
pisał się 1868 r. na wydział lekarski w Kró-

- leweu, alejuż po półrocznym pobycie tamże
przeniósł się do Wrocławia, gdzie przeważ-
nie zajmował się w pracowni fizyologicznój
Heidenhaina. Wojna francuzko - pruska,
w którćj uczestniczył, przerwała mu bieg
nauk. Po zawarciu pokoju paryzkiego 1871
roku oddał się gorliwie naukom lekarskim
w Wiirzburgu i tu rozprawą swą 0 środ-
kach mechanicznych krwotoki tamujących,
zjednał sobie takie uznanie, że w szós-
tym semestrze lekarskich studyów miał
sobie przyznany stopień doktora medycyny.
Alożywszy egzamin państwowy w Wrocła-
wiu, objął w marcu 1873r. asystenturę
w instytucie fizyologicznym królewieckim,
zostającym pod kierownietwem Witticha.
Po trzech latach mozolnćj pracy, gdy już
należycie poznajomił się z metodami badań

Ackerbaum—Adamkiewicz.

fizyologicznych. uzyskał miejsce aszysten-
ta przy klinice chorób wewnętrznych
a równocześnie habilitował się jako docent
diagnostyki fizyologicznćj. Po rocznem spełl-
nianiu tych nowych obowiązków, przeniósł
się do Berlina i tu w jesieni 1876 r. objął
miejsce starszego lekarza w klinice cho-
rób nerwowych prof. Westphala a równo-
cześnie jako docent prywatny wykładał
diagnostykę i neuropatologią. W paździer-
niku 1879 r. otrzymawszy zaszczytne wez-
wanie uniwersytetu jagielońskiego, przybył
do Krakowa, gdzie został mianowany pro-
fessorem patologii ogólnój i doświadczalnej.
Die mechanischen Blutstillungsmittel bei verletz-

ten Arterien von Parć bis auf die neueste Zeit. His-
torisch-kritische Darstellung mit Riieksieht auf Phy-
siologie. Von der medie. Faxultat zu Wiwzburg am 2
Januar 1872 gekrinte Preissehrift als. Inaug. Ab-
handlung derselben Facultat vorgelegt und mit ihrer
Genehmigung  gedruekt. Berlin, Sittenfeld, 1872.
Ww 8-ce, str. 213.

Toż, drukowane także w Langenbecka Archiy
f. klin. Chirurgie, T. XIV.
Ueber den Druck im Herzbeutel. (Centralbl. f. med.

Wiissenschaften, 1872).
Ueber Rissschichten im den Wandungen der Gefiis-

se. (Archiv f. Mikroskopie, 1874),
Farbenreactionen des Albumin. (Arch. f.d. ges.

Physiologie 1874. Archiv. f. experimentelle Patholo-
gie und Pharmaeologie, 1875),

Kine neue Reaction fiir Albuminate und Peptone.
(Berichte_d. deutschen chemischen Gesellschaft zu
Berlin, 1875).

Studien iiber thierische Wiirme. a) Die Analogien
zum Dulong—Petit'schen Gesetz bei Thieren. b) Die
Wiirmeleitung des Muskels. c) Mechanische-Princi-
pien der Homóothermie bei bóheren Thieren und das
Newton'sche Gesetz der Wiirmeabgabe derselben.
(Du Beis Reymonda i Reicherta Archiv f. Anat u.
Physiol. 1875 i 1876).
Ueber Ausscheidung von Jod durch die Haut. (Ver-
No d. physiol. Gesellschaft zu Berlin, 1877.

r. 24).
Die Natur und der Nihrwerth des Peptons. Eine

experimentelle Untersuchung zur Physiologie des
Albumins. Berlin, Hirschwald, 1877, w 8-ce, str. VIII
i 128. (Sprawozdanie Dubanowieza w Przegl. lekars.
1877 r. Nr. 29, str. 358).

Ueber Pepton. (Berlin. klin. Wochenscehrift, 1878).
Spraw. w Przegl. lek. 1878, Nr. 6, str. 75.
Ueber die Natur des Peptons. (Virehow's Archiv,

1878).
Ist die Resorption des verdauten Albumins von

seiner Diffusibilitit abhiingig und kann ein Mensch
durch Pepton erniihrt werden? (Virchows Arehiv
1879).

Die Ausscheidungswege des Jodkaliums beim
Mensclien. (Annalen des Charitć Krankenhauses zu
Berlin, 1878, ILI, str. 381). Spr. w Przegl. lek. 1879.
APE ATEOGĆ
Das Sehieksal des Ammoniak im Kórper des Ge-

sunden und die Quelle des Zuekers und das Verhal-
ten des Ammoniak im Kórper des Diabeteskranken
Menschen. Berlin, G. Reimer, 1879, w 8-ee, str. 66.

(0db. z Virechow'a Archiv f. pathol. Anat. u. Phy-
siol. u. f. klin. Med.)
„Die Seeretion des Schweisses. Eine bilateral-sym-

metrische Neryenfunktion. Nach Untersuchungen an
Menschen und an Thieren dargestellt. Berlin, Hirs-
chwald, 1878, w 8-ce, str. IX i 70.
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Żur Physiologie der Sehweissseeretion. (Virehow's
Archiv, 1879).
Erwiderung auf des Herrn Prof. Dr. Luehsinger Be-

merkungen: Zur Physiologie der Sehweissseeretion.
(Tamże, 1879).
Zur Lehre von der Schweissseeretion. (Verhandlun-

gen der physiolog. Gesellschaft zu Berlin, 12, RY,

> Spr. S. Smoleńskiego. w Przeg. lek. 1880, Nr. 5,
str. 65.
Zwei Parallelfille: Poliomyelitis,

(Annalen d. Charitć zu Berlin, 1879).
Przypadek amyotrofieznego porażenia opuszkowe-

20 ze zwyrodnieniem dróg piramidalnych, skreślił......
docent prywatny Uniw. i starszy lekarz szpitala Oha-

ritć w Berlinie. Kraków, druk. Uniw. Jag. 1879,

W 8-ce, str. 26 z rycinami w tekście. (Odb. z Przegl.
lek. 1879, Nr. 40—44.)
Toż po niemiecku: Ein Fall von amyotrophischer

Bulbirparalyse mit Degeneration der Pyramiden-
bahnen. (Anal. d. Charitć 1880).
„O oddziaływaniu izogalwanieznóm i izofaradycz-

nóm. Kraków, druk. Uniw. Jag. 1879, w 8-ce, str. 3.
Odb. z Przegl. lek. 1879, Nr. 48.
Toż po niemiecku w Annal. d. Oharite 1880.

1879) Magenirrigator. (Berlin. klin. Wochensehrift,

Ueber den Einfluss des Ammoniak auf die Aus-
scheidung des Zuckers bei Diabetes. (Zeitschrift if.
klin. Med. T. IN.

, Prawidłowa czynno*ć mięśni uważana jako skutek
równowagi dwóch przeciwnych pobudzeń nerwowych,
a bezład ruchowy i niedowład kurezowy mięśni jako
ostateczny skutek zwichnięcia tej równowagi. (Rozpr.

i spr. z pós. wyd. mat. przyr. ak. um. T. VIII, 1881,
str. 185—208).

"Toż po niemiecku w Zeitschrift f. klin Med. 1881.
Sehmidt — Miihlheim's Propepton. (Virehow's Ar-

chiy, 1880),
Die feineren Verinderungen in den degenerirten

Hinterstringen eines Tabeskranken. (Arch. f. Psy-
chiatrie u. Neryenkrankheiten. X. 3).

, Ueber den Einfuss des Senfteigzeizes auf Anisthe-
Sie und normale Empfindung. (Berlin. klin. Woch.

ya Nr. 12).
zynności obustronne i sinapiskopia. (Przegl. lek.

1880, Nr. 47, 48). PE
czynnościach obustronnych układu nerwowego.

(Perhandl. der physiol. Gesells. zu Berlin 1880, Nr. 5).
8 ga Smoleński w Przegl. lek. 1880, Nr. 6, str.

Bleilihmung.

Die normale Muskelfunetion, aton. Ataxie u. spast.
Arese als Endeffecte einer Stórung des Gleichge-

wielites. (Zeitseh. f. klin. Med. III, 3, str. 75).
zjeż Peptonie. Rzecz wypowiedziana na ostatnim
saa lekarzy i przyrodników polskich w Krako-
Marca lek. 1881, str. 1017— 1021, 1044—1048).

Utorza przetwory peptonowe miał sobie przyzna-
. ly srebrny medal.)

A zjeździe międzynarodowym lekarskim w Lon-

e 1881 A. wygłosił odezyt o naczyniach rdzenia
s YĆ u człowieka. Praca ta umieszczona jest

eta 2 of the international medieal con-
RU 81 iw wydawnietwach akademii umiejętnoś-

1 ĘWiedniu.
kim RAM braku korzeni orzbietowych w, ludz-

"air pacierzowym. (Virchov's Arch. f. path.
Ad - 83, zesz. 2.) Spr. w Przegl. lek. 1882, N. 24.

„ Alamowicz Adam Ferdynand, ur. w Wil-
nie Strczni 2009 7 , :
pobikeji ycznia 1802 r.; początkowe nauki
i s w domu rodziców pod okiem
M riza shiraci Tomasza Zima, Lacha
z8, y 1 Kaczkowskiego, potem uczęszczał
SImnazynm wileńskiego a w r. 1818 za-

pisał się na wydział filozoficzny w uniwer-
sytecie rodzinnego miasta; po otrzymaniu

stopnia kandydata filozofii (+ czerwca 1819

roku) poświęcił się studyom lekarskim.

Uzyskawszy stopień magistra medycyny

1832 r., pełnił krótki czas obowiązki asy-

stenta przy Józefie Franku, a niebawem

został pomocnikiem słynnego professora

anatomii porównawczćj Bojanusa. W maju

1824 r. obronił publicznie rozprawę na sto-

pień doktora medycyny. W r. 1825 odbył

podróż naukową do Petersburga, Moskwy

i Dorpatu. W r. 1828 żostał adjunktem

w uniwersytecie wileńskim. Lata 1829—

1832 spędził na podróży naukowój zagrani-

cą. W r. 1834 został professorem nadzwy-

czajnym epizoocyologii i anatomii porów-

nawczój w akademii medyczno-chirurgicz-

nój wileńskićj, utworzonćj po zniesieniu

uniwersytetu; r. 1835 mianowany professo-

rem zwyczajnym. Odr. 1838 obok nauk we-

terynarskich wykładał historyą i literaturę

lekarską. A. był członkiem wielu towa-

rzystw naukowych krajowych i zagranicz-

nych a od r. 1841 przez wiele lat przewod-

niczył towarzystwu lekarskiemu wileńskie-
mu. Umarł 12 maja 1881 r.

(Portret i życiorys Adamowicza, skreślony przez

8. Ohomętowskiego, umieściły Kłosy, 1872, N. 355).

An Soerates cieuta necatus fuerit, excueurrit...

alumnus V Caes. Gymn. Vilnensis. Vilnae, 1817,

w 8-ce, !/, ark. z 1 tabl.
Diss. inaug. morborum inter animalia domestiea

observatorum indicem singulorumque constantissima

signa exhibens; adnexa synonymia germanica, galli-

ea, rossica et polonica. Vilnae, typ. Neumann, 1824,

w 8-ce, str. VIII, 130.
O kuciu koni i obehodzeniu się z kopytami tak

zdrowemi jak i choremi. Instrukeya według zasad

Langenbachera dla korzyści uezniów weterynaryi przy

cesarskim uniw. wileńskim. Wilno, J. Zawadzki,

1827—1828, w 8-ce. Oz. I-a, str. VIII i 124. Część
Il-ga, str. 102 i II, nadto 6 tabl. rycin (Henryka

Laupmanna).
Nazwania zewnętrznych części ciała końskiego,

tablieą objaśnione. Wilno, Glieksberg, 1829, W4-0e.

Nauka utrzymywania i ulepszania zwierząt domo-

wych z dodaniem sposobu poznawania ich wieku dla

uczniów weterynaryi akademii wileńskiej. Wilno,

Gliicksberg, 1886, w8-ce, str. XIX, 347.

O poznawaniu i leczeniu chorób zwierząt domo-

wych dla użytku gospodarzy. Wilno, Glicksberg,

1838, w 8-ce. Oz. I. O chorobach koni, str. VIII,

151, 1 tb.
Zoonomia weterynarna czyli nauka o życiu zwierząt

gospodarskich; dla użytku badaczów przyrodzenia,

medyków i weterynarzy. Wilno, druk Marcinowskie-

go, 1841, w 8-ce, str. XXIV, 882.
Musaeum anatomieum cacsareae academiae medi-

eo-chirurgieae vilnensis. Vilnae, typ. Th. Gliicksber-

gi, 1842, w 4-te, str. XV, 5 nl., 281, 4. (Przedmowa

zawiera dzieje anatomii w Wilnie).

Krótki rys początków i postępu anatomii w Polsce

i Litwie, skreslony na pamiątkę 50-letniego trwaniu

cesarskiego Tow. Lek. Wileńskiego, d, 12 Grudnia

1855. Wilno, J. Zawadzki, 1855, w 8-0, str. 100.

Kościół augsburski w Wilnie. Kronika zebrana na

obehód trzechwiekowego istnienia kościoła w r. 1855
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w dzień Ś. Jana Chrzeiciela, Wilno, dr. J. Zawadz-
kiego, 1855, w 8-ce, str. 70.

Kirche (die evangelisch-lutherische) *zu Wilna.

Aus dem Poln. Wilno, J. Zawadzki, 1855, w 8-ce.

Początki Pisma św. dla dzieci. Wilno, Zawadzki,
1858, w 16-ce. ;
Q zębie mamutowym znalezionym blizko Wilna i 0

zwierzętach zaginionych w ogólności. Wilno, Grliicks-
berg, 1846, w 8-ce. :
Toż w Kuryerze wileńskim, 1846, Nr. 94 — 99 i po

rossyjsku: w Gubernskich wilenskich wiedomos-

tiach, 1846.
Praktyczne postrzeżenia niektórych lekarzy zebra-

ne przez... T. I. Wilno, nakł. Rub. Rafałowicza, 1846,
w8-ce, str. 130. T. II, tamże, t. r. Zawadzki, str. 112.
'. IIIIIV, Warszawa, 1852, str. 304. T. V, Wilno,
Zawadzki, 1862, str. 311.
O lekarstwach tajemnych. (Ondyna, posz. V).
Józef Frank. Rimembranza. Wilno, Zawadz-

ki, 1842, z portretem;—a także w Przyjacielu ludu,
Poznań, 1843, Nr. 10, str. 74—78i Nr. 11: str. 81—84.
Ludwik Bojanus—biografia. (Wizerunki

i roztrząsania naukowe. Wilno, Poczet nowy T. XI,
1836, str. 50—93)
Toż w skróceniu w Tygodniku Petersburskim,*

1835, Nr. 80—84.
"Toż po niemiecku w Magasin f. die gesammte

Thierheilkunde. Berlin, 1889, str. 149, 5-er Jahrg.
2 Heft.
Konstanty Tyzenhauz—biografia. (Gaz.

warsz. 1853, Nr. 194, 197, 201). (Bibl. warsz. 1855,
str. 205—218). (Revue et magasin de zoologie, Pa-
ris, 1857, Nr. 12). (Bulletin de sciences naturelles de
Moscou, 1858, Nr. 4).

. JaniJerzy Forsterowie. (Tygodnikillu-
strowany, 1865, Nr. 290, 291).
Wacław Pelikan—po rossyjsku w Proto-

kołach tow. lek. wil., 1878, Nr.8 i w Sowremiennoj
medicinie, 1874.

Druskieniki pod Grodnem.
1842, str. 579).
O metalu glin. (Teka Wileńska, 1858, Nr. 4).

Wwizerunkachiroztrząsaniach na-
ukowych oprócz wymienionego wyżej życiorysu
Bojanusa umieścił:

Rozbiór krytyczny zoologii Kumelskiego i S. Gór-
skiego. (T. V, 1836).

Rozbiór i znaczne uzupełnienie 1-0 tomu Wiado-
mości do historyi medycyny w Polsce Gąsiorowskie-
go. (1839, T. XI, str. 126—148).

Krytyczna wiadomość o Zielniku Polskim jakoby
1428 pisanym. (1839).

Rozbiór historyczno-krytycznego badania medycy-
ny sądowój Hechella, (T. XIII, 1840, str. 177—183).

Książki świeżo wydane o wodzie mineralnćj Drus-
kieniekiej. (T. XIX, 1841, str. 180—186).
W Kuryerze Wileńskim umieścił:
O kichaniu. 1840.
O wodach Druskieniekich. (1840, Nr. 46).
O liczbie i cenie pijawek w Litwie. (1862, Nr. 29).
O dziele gospodarskim Krescentyna. (1860,Nr. 83).
O wykonywaniu operacyj chirurgicznych bez bólu

przez wdychanie eteru siarczanego. (1847, Nr. 14, 15).
Ocenienie homoeopatji dawniejszćj i nowszej. (1861,

Nr. 55, 56, 57).
Listy z podróży. 1861, Nr. 60, 62.
O szkodliwości tytuniu. 1860, Nr. 70.
O odradzaniu się części żywych. 1860.
Posiedzenie ees. tow. lek. wileńskiego 12 grudnia

1855. (Kur. Wil. 1855, Nr. 99. Gaz. Warsz. 1856.
Druh Zawja, 1856. Tygodnik lek. 1856).
Rozprawy czytane na posiedzeniach komisyi ar-

ehieologieznćj wileńskićj: a) o dawności bursztynu;
„b) o dawnych ezaszkach pruskich; e) o ehemieznym

(Tygodnik Petersb.

składzie monet starożytnych; d) o owadach lasom
szkodliwych. (Kuryer wileński, 1862).
W praktycznych postrzeżeniach

niektórychlekarzy — następujące artykuły
są pióra Adamowicza:
O zapaleniu błony pęcherzyków płuenych u dzieci

(T. I, str. 1—4).
O krupie prawdziwym i fałszywym. (T. I, str. 4—7).
Ohromatopseudopsia. (T. I, str. 7—9).
O śledzeniu plam pod względem sądowo-lekarskim.

(T. I, str. 85—94).
O sińcach pod względem sądowo-lekarskim. (T. I,

str. 99—100).
Postrzeżenia o ehorobach w Pińszczyźnie, miano-

wicie około Kożangrodka zdarzających się (tł. z rę-
kopisu łacińskiego lekarza Mikołaja Rodkiewicza.)
(T. II, 1846, str. 17—25).
Uwagi o kołtunie, mianowicie w Pińszezyźnie. (T.

II, 1846, str. 26—82).
O grzybkach na ciele ludzkiem. (T. I, str. 33—35).
Krótkie uwagi o herbacie. (T. II, str. 60—66',
O używaniu okularów. (T. II, str. 66—70. T. ILIiIV,

str. 146—155).
Kilka uwag 0 teoryi i pigułkach Morisona. (T. II,

str. 10—79).
Wspomnienie o doktorze Larrey. (T. II, str. 92—94).
Wiadomość o chorobach postrzeganych dawnićj

w Litwie wogólności, a w szczególności w Wilnie lub
jego okolicach od r. 1826 z dodaniem postrzeżeń me-
teorologieznych. (T. IIIi IV, 1852, str. 1—104).
O wodach morskich. (T. IILiIV, str. 105—109).

O kąpielach morskich. (T. IIIi TV, str. 110—118).
O wodach mineralnych w gub. Kowieńskiej. (T. III

i IV, str. 110—126).
O wodzie mineralnej w Kemmern w Infiantach. (T.

III i IV. str. 139—145).
Jasna ślepota od zepsutego zęba; postrzeżenie Ga-

łęzowskiego sen. (T. III i IV, 1852, str. 156—159).

Ocenienie homeopatyi dawniejszćj i nowszej. (T. V,
1862, str, 1—22).
Przypadek niewyrabiania się moczu w nerkach

(anuria). (T. V, str. 107—111).
O zapobieżeniu grzebania żywych. (T. V, str. 112—

LT).
Wzmianka o obehodzie jubileuszowym 50-letnim

w ces. tow. lek. wileńskim 12 grudnia 1855. (T. V str.
118—142).
O rozprawach konkursowych, w przedmiocie

„przyczyn kołtuna.* (T. V, str. 143—163).

Probe eines Systems der vergleichenden Nosologie
der Haussiugetliere (Synopsis nosologiae veterina-
riae eomparatae). (Magazin f. die gesammte Thier-
heilkunde Berlin, 18386, zeszyt IV, str. 446—490)
(Jest to rozprawa inauguralna autora przerobiona
odpowiednio do postępu nauki).

Binige zoopathologisehe Bemerkungen. (Tamże,
1840, str. 44).
W Zeitschrift fir Thierheilkunde,

Mar burg, umieścił: "ah
Ueber den Gebrauch des Brechweinsteins (1831).
Notizen zur Veteriniirlitteratur. (Tamże).
W medizinische Zeitung Russlands,

St. Petersb. ogłosił:
Ueber d. Rinderpest. (1855, Nr. 1).
Ueber d. Classification der Krankheiten. (1855,
Nb
Ueber Miasmen. (1855, Nr. 4).
Ueber Oondylomata bei Thieren. (1855, Nr. 14).
Obliteratio art. eruralis equi. (1855, Nr. 40).
Beitrag zur Statistik von Wilna. (1856, Nr. 11).
Geschichte der kais. medizin. Gesellschaft zu Wil-

na. (1856, Nr. 14).
Ueber Dysenterie und die Larven von Bombyx.

(1856, Nr. 17).
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Oortex Ohinae gegen die Wuth. (1856, Nr. 27).
Dissertation sur les teignes de la chevelure avee

un desseindela teigne du corps d'une fille avec une

tinea favosa. Manuser. envoyć par le Depart. med. de
St.-Petersbourg A Paris. 1868.

Notice historique sur le jardin botanique de Vilna.
(Bulletin de la societć botanique de France. Paris.
1862, Nr. 1).
Exstrophia Vvesieae urinariae eum tabula litho-

chromica. (Amtlicher Bericht der Kónigsberger Ver-

sammlung der Aerzte und Natur-forscher. Kónigs-
berg. 1860, w 4-€e, str. 184).
W Pamiętniku Towarz.

umieścił:
Sprawozdanie z rozprawy Reniera o wodach Drus-

kieniekich. (T. VIII, 1842, str. 439).
Wiadomość o chorobach postrzeganych dawnićj

w Litwie w ogólności, a w szczególności w Wilnie

lub jego okolicach od r. 1826, z dodaniem postrzeżeń

meteorologicznych. (T. XXV, 1851, p. 2, str. 18).

Teorya wód mineralnych podług p. van der Cor-

put. (T. XXVI, 1851, str 69).
Liczba źródeł mineralnych podana przez D-ra Kop-

stadt. (Tamże, str. 74).
O wodach morskich. (Tamże, str. 61)..
O kąpielach morskich. (Tamże, str. 66). :

O wodach lekarskich sztucznych. (Tamże, str. 82).

O wodach mineralnych w gub. Kowieńskićj. (Tam-

że, str. 75).
O wodach w Stokliszkach. (Tamże, str. 84).

Krótka wiadomość o wodzie mineralnej w Kem-
mern w Inflantach. (Tamże, str. 94).
O okularach. (Tamże, str. 101).
Jasna ślepota od zepsutego zęba. (Tamże, str. 111).

Rozróżnienie krwi ludzkićj od zwierzęcćj pod wzglę-

dem sądowo-lekarskim. (Tamże, str. 114).

Uwagi nad magnetyzmem zwierzęcym, (Tamże. T.

XXXIII, 1855, str. 100).
O włosach w pęcherzu moczowym. (T. XXXVIII.

1857, str. 65.
Krótkawiadomośćowypadku najnowszych zjazdów

lekarskich w Niemczech i Belgii, 1857. (Tamże. T.

XXXTX, 1858, str. 240).
Powody istnienia choroby kołtunowój przez Komi-

tet Towarz. lek. wileńskiego uznane. (T. XLI, 1859,

str. 324).
Kilka uwag do historyi kołtunu i teoryi o nim

J. Franka. (T. LXIII, 1870, str. 282. T. LXIV, 1870,
Sita 19),

"Toż po rossyjsku w Protokółach tow. lek. wil.

1866 i w Protokółach tow. lekarzy mińskich, 1869.

W Tygodniku lekarskim ogłosił:

Uwagi nad magnetyzmem zwierzęcym. (1855, N. 23).

List z kąpieli morskich Oroisie. (1861, Nr. 34).

W Gazecie lekarskićj:
Prof. Józef Frank i jego teorya lekarska. (T. V,

_ 1868, str. 72—75 i 136—141).
Słówko o kamieniach moczowych w Wilnie. (T.

VIII. 1870, str. 540—542).
W Protokółaeh tow. lek. wileńskie-

go zr. 1860 (po rossyjsku):
O wrzodach atonieznych na nogach, zwanych nie-

słusznie kołtunowemi.
O tasiemcach.
O trychinach.
O przyczynie potworności głowy owezćj, wziętćj

mylnie za dziecięcą.
W Eneyklopedyipowszechnćj, którą
z OCE Gliicksberg w A r. 1838 pod
POdACEJ: hea, następujące artyk iór -ła yfea, następujące artykiły są pióra Ada

Bisio, Bojanus, Briotet, Broussais, Broussonet,
Burserius, Buxbaum, Cardanus, Carus, Carro; Cullen,
Quvier, Brzuchomówca, Bydło, Chirurgia w ogóle

lek. warsz.

a w szczególności w Polsee i w Rossyi, Cholera,
Choroba, Człowiek pod względem fizycznym, Ozło-
wiek skamieniały, Czas.
W historyi nauk przyrodzonych Quviera przełożc-

nój przez A. Kremera i G. Belkego, — opracował
dzieje anatomii w Polsce.
Adamski Antoni, ur. 13 czerwca 16830 r.

w Kurniku, w W. Ks. Poznańskiem; do
gimnazyum uczęszczał w Poznaniu i w Trze-
mesznie; następnie trzy semestry słuchał
teologii katolickićj w seminaryum poznań-
skiem; 1852 r. oddał się naukom lekarskim
i takowe w Wrocławiu 1856 r. ukończył.
De eclampsia gravidarum, parturientium et puer-

perarum. Vratislaviae, typ. Giintherianis, 1856,
w 8-cee. str. 48. Diss. inaug..

Adamski Maksym. Józef Wojciech An-
drzój Antoni, ur. 1796, ukończywszy nauki
gimnazyalne w Poznaniu, udał się do Wied-
nia, gdzie od 1819 do 1824 ćwiczył się w u-
miejętnościach lekarskich: stopień doktor-
ski uzyskał w Wrocławiu 1826 r. Następ-
nie osiadł w Kościanie, gdzie obok wyko-
nawstwa lekarskiego z zamiłowaniem tru-
dnił się botaniką. Opracował florę W. Ks.
Poznańskiego, z którćój wyimki były za-
mieszczone w dodatku do gazety Poznań-
skiój z r. 1828. Umarł około 1830 r.

Diss. inaug. sistens prodromum historiae rei herba-
riae in Polonia a suis initiis usque ad nostra tempo-
ra. Vratislaviae, typ. Gintherianis, 1826, w 8-ce,
Str. 59. +

Adler Franciszek Ksawery, rodem z Rze-
szowa, nauki lekarskie ukończył w Wied-
niu 1813 r.; wydał:
De haemorrhoidibus  uteri.

1818, w 8-ce, str. 38. Diss. inaug.
Adryan, lekarz zmarły w połowie XVIw.;

o nim wspomina Kochanowski we frasz-
kach na str. 45 (wyd. krakowskie).

* Agricola Jan.
Theses medicae de helotide s. pliea polonica. Ba-

sileae, 1615, w 4-ce.
Frank (Praxeos med. univ. praecepta, 1795. T. LI,

str. 508), przytacza inne wydanie z r. 1623, druko-
wane w Lipsku.

* Agrippa de Nettesheim (Henryk Korne-
liusz), jedna z najwybitniejszych postaci
XVI stólecia: teolog, lekarz, prawnik, żol-
nierz, polityk, historiograf. Ur. 1486 w Ko-
lonii, umarł 1554 w Grenobli.
7 licznych dzieł jego, wyszły w Krako-

Viennae, Geroli,

wie tylko dwa:
Contra pestem antidota securissima. (Cracov. Un-

gler 1534?) sine 1 a. typ. indieatione.
Krótka nauka rządzenia ku ustrzeżeniu od zaraże-

nia powietrza, a gdyby kto już zachwycił, jako się

ratować z Bożą pomocą. Kraków, M. SŚcharfi, 1548,
w 8-ce. k. nl. /, dr. gocki.

* Ailhaud Jan, szarlatan, wynalazca prosz-
ku przeczyszczającego (zm. 1756 r.). Bro-
szura jego, wydana w 1749, 1742, 1077,
przetłomaczona została na język polski p.t.

Medicina universalis t. j. lekarstwo powszechne

na wszelkie choroby czyli traktacik o źródle chorób
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a używaniu proszku ścierającego. Warszawa, Gról,

1778, w 8-ce, str. 79.

Ajmeryk, czwarty z rzędu w ogóle, otrzy-

mał stopień doktora medycyny na wszech-

nicy Padewskićj w 1307 r. Ob. Mikołaj, le-
karz Grotona.

Por. Popiel: Jan Zamoyski w Padwie, str. 31.

*_pjry Dr.
Metoda naturalnego leczenia albo pewny sposób,

aby te najwięcćj zachodzące choroby ludzkie np. su-

choty wycienczenie, szkrofuły (gruczoły), słabość

nerwów, rak, próchnienie kości, ehorobę wątroby,

słabość żołądka, kureze żołądkowe, suehy ból (poda-

grę), reumatyzm, choroby niewieście wszelkiego r0-

dzaju, wielką chorobę, choroby pęcherza i organów

urynowych, rupturę i wszelkie choroby zarażające

jako to: cholerę, ospieę (krosty), febrę nerwową itd.

przez pojedyncze i uchwalone środki bez lekarza

szybko i pewnie od siebie oddalić. Z wielu w tekście

drukowanymi anatomieznymi drzeworytami. Wyda-

nie 2-ie. Tłumaczenie zastrzeżone. Lipsk. Richters-

Verlag-Anstalt. Ces. Król. nadw. księg. nakładowa,

druk. Metzgera i Wittiga, 1876, w 8-ce.

"Toż. Wydanie 5-te. Tamże, 1878, w 8-ce, str. 400.

Metoda naturalnego leczenia, opracował Dr. Adolf

Richter. 7-me polskie znacznie poprawione i po-

większone illustrowane wydanie. Lipsk, nakł. Rich-

tera, druk Metzgera i Wittiga. 1879, w 1ó6-ce,

str. 508. Ę
Akt uroczystego otwarcia r. 1857 ce-

sarsko-królewskićj warszawskićj medyko-chirurgicz-

nej akademi, oraz wiadomości dotyczące pierwotnego

jój urządzenia. Warszawa, w 4-ce, str. 35, druk. Ko-

walewskiego. (autor W. Kochański).

„ Aksamitowski Franciszek, ur. I kwietnia
1852 r. we wsi Kłaczkowo w powiecie płoc-

kim, nauki gimnazyalne ukończył w Płoc-

ku, lekarskie — w Warszawie 1874 r. Przez

rok był asystentem kliniki dyagnostycznćj

warsz. Zapadając na zdrowiu korzystał ze

sposobności wyjechania do cieplcjszego kli-

matu w charakterze lekarza i cały 1875 r.

- bawił we Włoszech. Wróciwszy do kraju,

pokrzepiony na siłach, z całem poświęce-

niem oddał się wykonawstwu lekarskiemu

w Swirze, w pow. święciańskim, gub. wi-

leńskićj. Niewygody życia lekarza prowin-

cyonalnego roznieciły w nim przytłumioną

chorobę płuc, tak, że zmuszony był zanie-

chać praktyki lekarskićj, wrócił do ro-

dziny w Płocku i tam umarł 17 maja

1577 r.
W Bibl Umiejętności lekarskich

znajdujemy kilka jego przekładów z języka francuz

kiego i niemieckiego.

Alantsse (Alanzy) Jan, doktór medycyny,
kanonik płocki, lekarz nadworny Piotra

Myszkowskiego, biskupa krakowskiego i

Wojciecha Baranowskiego, biskupa płoc-

kiego. Umarł w Krakowie 1626 r. prze-
żywszy lat 70. za

Por. Starowolski, Monumenta Sarmat, 147. Roczn.
T.P. N. VII.263.

Alantsse (Alanzy) Mikołaj, rodemz Płoc-

kiego, jeden ze słynniejszych aptekarzów
krakowskich. umarł 1580 r.

Por. Paprocki. Herb. ryc. Pols. 703.

Albertrandy Antoni, malarz nadworny
Stanisława Augusta, dołączył do dzieła:

„O malarstwie, wiersz w 5 pieśniach. War-

szawa. 1790, u Grela,* od str. 98—1386 wy-

kład osteologii, myologii, tudzież proporcyi

ciała ludzkiego, wraz z przydatkiem po-

wierzchownych odmian twarzy w każdój

namiętności, samym tylko malarzom i sny-
cerzom służący.

Por. Gąsiorowski, IV, 209.
Albertus Magnus. O sekretach białogłowskich,

mocy ziół, kamieni y zwierząt osobliwych. Przetłu-

maczony. W. Amstelodamie, w drukarni polskićj

pod znakiem Orła białego, 1695, w 12-ce, str. 564.
"Toż, tamże, 1698, w 12-ce, str. 365.
Toż, tamże, 1714, w 12-ce.
Toż, tamże, 1741, w 12-ce, str. 564.

W tem ostatniem wydaniu od str. 366

do końca znajduje się traktat Michała Sko-

ta, fizyka osobliwego o sekretach przyro-

dzenia. Autorstwo tego dzieła przypisują

"Henrykowi z Saxonii uczniowi Alberta

Wielkiego (1192—1280) i Albertowi z Sa-

xonii, zmarłemu w drugićj połowie XIV

wieku.
Albert nowy czyli teraźnieyszy, albo sekreta no-

we doświadezone i approbowane — zebrane z wy-

nalazków naypóźniejszych, jedne mająe za cel za-

radzenie wielkiój liczbie przypadków tyczących się

zdrowia, drugie, wiele rzeczy potrzebnych do wia-

domości względem różnych potrzeb życia, trzecie

nakoniee, to wszystko eo się ściąga do wdzięków i

przyjemności tak na wsi jako i w mieście. Podany

do druku 1770 r. w Paryżu a teraz Świeżo na język

polski przetłomaczony r. 1790, w Wilnie, druk. XX.
Pijarów, w 8-ce, str. 256.

Toż, w Warsz. druk. T. Lebrun. 1799,
Toż, w Krakowie, druk. I. Grebla, 1799,

str. 411.
Toż, Warsz. Lebrun. 1803, w Ś-ce, str. 306.

(Autorem tego dzieła jest Alletz-Pons August

(1708—1785). :
* Albrecht |. F. E. Dr.
Uzdrowiciel głowy. Podręcznik dla wszystkich

cierpieniom głowy podlegających, traktujący 0 bó-

lach głowy w skutek napływu do nićj krwi, o reu-

matyzmach, spazmatycznych i artrytycznych cierpie-

niach głowy, ogłuszającym szumie w głowie, jako

też o bólach w pewnych częściach twarzy. Przekład

z piątej edycyi poprawnćj i pomnożonój przez jedne-

go doświadczonego lekarza. Wilno, Orgelbrand, 1857,

w 16-ce, str. VII i 92.

* Alciato Jan Paweł, lekarz włoski, zostaw-

szy aryaninem szukał przytułku w Gene-
2 z > (2 A »

wie (1558). W r. 1562 przybył do Polski;
tułał się po Siedmiogrodzie i Turcyi. Um.
w Gdańsku 1565 r. Brał udział w przekła-

dzie biblii brzeskićj albo radziwiłłowskićj,
wydanój 1565 r,

Aleksandrowicz Adolf, magister farmacyi,
biegły chemik, um. w Krakowie 28 kwiet-
nia 1875 r. w 63 r. życia.
Rozbiór chemiezny dwóch nowych zdrojów wody

mineralnćj szezawnickićj jod i brom zawierającćj.
Kraków, 1857, w 8-ce, str. 44.

Rozbiór chemiczny wody lekarskićj Krynickiej
zdroju głównego, tudzież stosowne badania w eelu
ocenienia wartości zdroju Kryniekiego pobocznego

str. 292.
w 12-ce,
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i szezawy Słotwińskićj. Kraków, czcionkami Czasu,

1858, w 8-ce, str. 76).
Toż w Roczniku Tow. Nauk. Krakow., poczet 8,

T. II, 1858, str. 216—290. ć

Badania fizyczno-chemiczne podjęte w celu oce-

nienia wody z dwóch zdrojówKrościenkowskich.

Kraków, 1859, w 8-ce, str. 20. Odb. z Roczn. tow.

nauk. krak. Poczet 8, T. III, 1859.

Analyse (chemische) des Krynicaer Kisensiuer-

lings. Aus dem poln. iibersetzt und herausgegeben

von M. Zieleniewski. Krakau, 1860, w 8-ce, str. 36.

Rozbiór chemiezny wody Jaszczurowćej cieplicy

w Tatrach. Kraków, 1861, w 8-ce, str. 28.

Toż w Roczn. tow. nauk. krak. Pocz. 3, T. V,

1861, str. 450—475.
:

Chemiczne badanie wody ze źródła w Zawadzie

pod Myślenicami. (Rocz. tow. nauk. krak. T. XI,

str. 35).
ć

Rozbiór chemiczny trzech zdrojów wody alkalicz-

no-słonćj jodowo-bromowćj w Rabce. Kraków, 1866,

w 8-ce, str. 70.

Toż w Roczn. tow. nauk. krak. Pocz. 3, T. XII,

1867, str. 153—222.
Rozbiór chemiczny wód lekarskich w Twoniezu,

mianowicie dwóch zdrojów wody bromowo-jodowo-

barytowój, zdroju zelezistego i zdroju siarczanego.

Kraków. 1866, w 8-ce, str. 110, k.1i1 tabl.

Toż w Roczn. tow. nauk. krak. Poczet 8

1867, str. 1—111.
Ghemische Untersuchung der Mineralquellen zu

Twonicz im Kónigr. Galizien, namentlich zweier Brom-

Jod-und Barythiltigen Quellen, der Eisenquelle wie

auch der Sehwefelquelle, Aus dem polnischen iiber-

setzt von Theod. Hoff. Krakau, druk Uniw., 1867,

w 8-ce, str. 98.
ć

Analyse chemique des aux minerales d'Twonicz,

de deux sourees des eaux Salóes, bromo-iodćes-ba-

riteuses, de la source ferrugineuse et de la source

sulphureuse, traduite du polenais par August Świt-

kowski. Kraków, druk. Uniwersyt. 1867, w 8-ce,

str. 60.
A

Wypadki rozbioru chemieznego wody Zegestow-

skićj, uskutecznione W r. 1867 po nowem uporządko-

waniu i ocembrowaniu zdroju. (Przegl. lek.* 1868 N.37,

str. 311—312).

Wyciąg z igliwa świerkowego służący do kąpiel,

wyrobiony w Krynicy przez p. Nitribitta aptekarza,

ocenił pod względem składu chemicznego Adolf Al.

(Przegl lek. 1869, Nr. 28, Str. 224—225).

Rozbiór chemiczny wody lekarskićj szczawy ma-

gnezżyowo-wapienno zelezistój Żegiestowskićj. Kra-

ków. druk. Uniw., 1869, str. ZE

Boż w Roczn. tow. nauk. krak. Pocz. JUATZRYJ

1870, str. 111—146.
Rozbiór chemiczny dwóch źródeł wody siarczanćj

Krzeszowickićj. Rzecz czytana na posiedzeniu komis-

syi balneologieznój wysadzonćj z grona c. k. Tow.

nauk. nak. Kraków, 1871, w 8-ce, Str. 51. (Odb.

z Roczn. tow. nauk. krak, Poczet 3, T. XXI, 1872).

List otwarty do J. M. pana Torosiewicza, w Spra-

wie wytoczonćj przez tegoż w pisemku „Sprostowanie

omyłek zaszłych W powtórnym rozbiorze chemieznym

wód lekarskich iwoniekich 1878, W Krakowie,

w druk. Leona Paszkowskiego pod zarządem Józefa

Łakocińskiego, nakł. autora, 1874, w 8-ce, Str.14.

s Aleksandrowicz Aleksander, rodem z Kra-

kowa; słażył wojskowo w 1681 r., nauk le-

karskich słuchał w Montpellier; obecnie

mieszka w Allais we Francyi.
Essai sur Femploi des frietions mereurielles com-

me moyen abortif dans quelques infiammations exter-

nes. Montpellier, Jean Martel ainć 1836. 4-0 str. 28.

T. XII,

Aleksandrowicz Benedykt, nie lekarz, ur.

1796 r., rolnik, urzędnik Banku Polskiego,

umarł 1881g:
Kąpiele wiślane, rozprawa 0 dobroci i skutkach

zimnój kąpieli w rzecznćj i morskiej wodzie, oraz

o sposobie zachowania się przy jej użyciu. Warsza-

wa. 1842, w 16-ce, str. 16.

Alembek (Alupechius) Waleryan, doktór

medycyny i filozofii, (stopień filozoficzny

uzyskał w Krakowie 1638 r.); późnićj pro-

fessor matematyki w akademii zamojskiej,

1649 dziekan wydziału, 1650 r. rektor.

W r.1652 przeniósł się do Liwowa, swego

rodzinnego miasta, gdzie od 1654 r. był

radcą miejskim.
Zostawił opis Lwowa. Dzieło to przypisują także.

Janowi Alembekowi. ś

Por. Muczkowski. Statut. 301. Bandtkie. Hist. druk.

I, 384. Wiszniewski, VII, 100. Święeki, Hist. pam. 6.

Zubrzycki, Kron. m. Lwowa, 335, 445. Chodyniec-

ki, Hist. m. Lwowa, 436, 439.

Alembek Ludwik, doktór medycyny, za-

pewne syn Waleryana, do godności radcy

miejskiego we Iiwowie skutkiem głosowa-

nia powszechnego 1699 r. został powołany.

On to wpłynął na ustanowienie taksy

czyli cen na produkty do utrzymania życia

niezbędne.
Por. Zubrzycki, Kron. m. Lwowa, 445 i 335.

Aleksander, biegły lekarz, sprowadzony

do Lwowa 1488 r. w celu uśmierzenia mo-

rowego powietrza, Miał on urządzić apte-

kę, na co mu 40 zł. wypłacono. 4

Por. Zubrzyeki, Kronika m. Lwowa, 125.

Allbrecht Fryderyk Wilhelm, rodem z Czę-

stochowy (Ozenstochovia Polonus), nauk le-

karskich słuchał w Dorpacie; był professo-

rem w uniwersytecie charkowskim. Um.

1870 r.
De diagnosi esthonicae leprae cutaneae. Dorpati,

1825, w 8-ce, str. 7.. Diss. inaug. :

De peste orientali, tractatus quem ad celebramdum

in univ. charcoviensi trigesimum nonum diem festum

anniversarium scripsit... Chareoviae, 1841, w 8-ee,

str. 141.
:

Popularnoje nastawlenie 0 priznakach, predras-

położeniii leczenii cholery. Charkow, 1847, w 8-ce,

str. 20.

dAlle Majeur Romeo Romualdo, rodem

z Polski.
Ueber ein neues Instrument fir die Erweiterung .

des Gebiirmutterhalses. Ziirieh, 1870, w'8-ce, str. 20.

Diss. inaug.

Alman Henryk, bakałarz medycyny (bac-

calaureus in medicinis) należał do grona

professorów akademii krakowskićj około

połowy XV wieku.
Por. Wiszniewski. T. V, str. 378.

* Alvarenga da Costa P.F.
Termometrya, Termosemiologia i Termakologia.

Przekład dzieła: Grundziige der allgemeinen klini-

sehen Thermometrie, Thermosemiologie
u. Thermaco-

logie v. Prof. P. F. da Costa Alvarenga przez D-ra

Wiktora Grossterna. Warsz. druk. gaz. lek. 1876,

w 8-ce, str. IL, 386.
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z Amalii Tomasz syn Jędrzeja (Thomas
Andreae de Amalia), professor nauk lekar-
skich w akademii krakowskićj w pierwszćj
połowie XV stólecia, był członkiem zgro-
madzenia zebranego przez rektora Jakóba
Parkosza w r. 1441 w celu przejrzenia i po-
prawienia urządzeń uniwersyteckich.

Por. Roczn. wyd. lek. II, 44. III, 437. Encykl.
powsz. I, 565.

' * Amatus Lusitanus (Rodriguez da Castello
bianco), zmarły 1562, znany ze swych dzieł
lekarz żyd, podczas swego krótkiego poby-
tu w Polsce był powołany na urząd lekarza
nadwornego Zygmunta L.

Por. Sprengel, III, 68. Gąsiorowski, I, 188.

Ambroży z Bolemowa, ob, z Bolemowa A.
* Ammon Aug. Fryderyk Dr. ur. 1799 r.

um.. 1861 r.
Dyetetyka czyli prawidła skuteczne używania

wód mineralnych. Dzieło dla tych, którzy się do
wód mineralnych udają, uczęszczają do instyt. wód
sztucznych Struvego, albo wód tego rodzaju tak na-
turalnych jak i sztucznych sprowadzonych w domu
używają, w r. 1825 wydane i na polski język przeł.
przez Ant. Cyprysińskiego, ueznia Uniw. Warszaw.
Warszawa, druk Łątkiewicza, 1827, w 8-ce, str. 8,
16213

Przepisy zachowania się przy użyciu wód mineral-
nych tak wewnętrznem jak i zewnętrznem przez D-ra
M. Kaczkowskiego. Lwów druk Zakładu im. Ossoliń-
skich, 1834, w 8-ce str. 116 1 3.
Analysis czyli opisanie wód mineralnych, w szeze-

gólności zaś Kozińskich w Królestwie Polskiem a to
w powiecie Krzemienieckim województwa wołyńskie-
go znajdujących się. w 8-ce, 21/4 ark. b. w. m. d.
(autor Krupiński).
Anatomia krótko zebrana chcącym się uczyć

lekarskiey i cyrulickiey nauki, lubo bez wyobrażeń,
ale dokładnie i z pracą napisana. W Kaliszu,
w druk. Prymasa arcybiskupa gnieźnieńskiego, 1790,
w 8-ce, k. nl. 4, str. 110 i regestr.

Anczewski Marcin Nikanor, doktór filo-
zofiii medycyny, był 1638 — 1639 rajcą
miejskim lwowskim.

Por. Zubrzycki: Kron. m. Lwowa, 283, 291.

Anders Ludwik, ur. 25 października 1854
roku w Warszawie, nauki gimnazyalne
ukończył 1871 r.; do medycyny przykładał
się w uniwersytecie warszawskim 1 uzys-
kawszy 1876 r. stopień lekarza, objął obo-
wiązki ordynatora w klinice terapeutycz-
nćj szpitalnój, które dotyczas spełnia.
W czasie ostatnićj wojny rossyjsko-turec-
kićj przez 8 miesięcy był czynnym w szpi-
talach wojskowych: / brzesko - litewskim
i ujazdowskim. Z zamiłowaniem zajmuje się
naukami przyrodniczemi. Ogłosi:

O pasorzytach roślin pokojowych. (Zdrowie, 1878,
Nr. 21).
Wypadek ehoroby plamistćj Werlhoffa powikłany

obrzmieniem gruczołów chłonnych. (Gaz. lek. T.
XXVI, 1879, str. 91—92).

Ob. Ewald E. O. E. Leube. (przekł.).

Anders Teodor, brat poprzedzającego, ur.
7 stycznia 1857 r., nauk lekarskich słuchał
w uniwersytecie warsz. Otrzymawszy 1878

r. stopień lekarza, mianowany został leka-
rzem. w szpitalu ujazdowskim a następnie
przeniesiony do odeskiego okręgu, gdzie
pozostawał do 1879 r. Tegoż roku został
naznaczony ordynatorem kliniki chorób
skórnych i wenerycznych przy szpitalu Ń.
Łazarza w Warszawie.
O działaniu kwasu chryzofanowego w łuszczycy

(psoriasis). (Pam. tow. lek. w. T. 76, 1880, str.
50—606).
O działaniu kwasu pyrogallusowego w niektórych

cierpieniach skóry a w szezególności w łuszczycy.
(Tamże, T. 77, 1671, str. 177—1906).
Andruszewicz Antoni Jan, rodem z Przy-

tyka, zaszczycony medalem srebrnym za
posługi niesione we Francyi w czasie epi-
demii cholerycznój w r. 1854.
De la prósence du glycose dans I6eonomie anima-

le, a Fetat normal. Paris, Rignoux, 1855, w 4-ce, str.
44. Diss. inaug.

Andrychewicz, lekarz z końca przeszłego
i początku bieżącego stól.; w r. 1806 i 1607
był ezłonkiem administracyi lazaretowój
w Warszawie wraz z Bergonzonim, Fili-
peckim, Lafontainem, Kinclem, Lesslem
1 aptekarzem Gadeitem.

Andrysiewicz, wedle Czackiego, miał być
lekarzem za Zygmunta Augusta i wydać:

O leczeniu i zachowaniu zdrowia. (1563, 1564?7).—
Por. Czacki: Praw. lit. i pols. T. II, 439. Rocznik

wyd. lek. III, 439. i
Andrzej Kazimierz, lekarz i aptekarz ar-

cybiskupa gnieźnieńskiego Wawrzeńca Gę-
bickiego. Stefan Jezierski (Paludanus)
i Wawrzyniec Smieszkowicz uczcili go po-
chwalnemi odami (1624 i 1022).

Por. Juszyński: Dyk. poet. pol. II, 193. Gąsiorow-
ski, LI, 201.

Andrzćj, aptekarz warszawski, za dostar-
czone lekarstwa dla dworu Stanisława (um.
1524) i Janusza (um. 1526) książąt mazo-
wieckich, był po ich zejściu przez Aygmun-
ta I .wynagrodzony pewnym obszarem
gruntu, z warunkiem opłacania przyna-
leżnych podatków.

Por. Album literackie K. W. Wojciekiego, str. 4
w przypisku.

Andrzćj Kostka, ob. Kostka An.
Andrzćj z Krakowa, ob. z Krakowa A.

Andrzejewski Erazm, jeszcze jako kandy-
dat medycyny w Berlinie, napisał: —
Ueber die Wurzel der Euphorbia villosa gegea die

Hudswuth. Druk. w GrefegoiWaltera Journal der
Chir. T. XII zeszyt 3, 1829 str. 355—370, tabl. 3.
Beschreibung zweier neuen Instrumente zur Un-

terbindunę tiefiiegender Gefiisse. (Tamże, zesz. 4, 1829,
str. 6560—654, z ryciną 1).

Andrzejewski Jan, lekarz wojsk rossyj-
skich.

Bołotnyja bolezni na siewierie. Mediko-topografi-
czeskoje opisanie lIżewskago orużejnago zawoda.
S.-Petersburg, 1880, w 8-ce, str. 104. Diss. inaug.

Andrzejowski, niegdy lekarz powiatu kie-
leckiego, napisał:
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Wyjątek z rapportu rocznego lekarza powiatu kie-

leckiego z r. 1847, (ciąża 11 miesięcy, przykład obłę-

du rodzących, otrucie szaleńcem jadowitym). (Pam.T.

3 war. T. XIX, 1848, str. 90—96).
nacieraniu tinkturą jodii przy krupie. (Tyg. lek.

1847, R. I, Nr. 19).
Ogólny stan choróbw1850 r. w powiecie kieleckim.

(Tamże, R. V. Nr. 4, 5).
„Nadto kilka jego artykułów, przełożonych z an-

gielskiego, pomieścił Tygod. lek. 1848 i 1650.

Angelus Dn.
Catalogus medicamentorum spagyriecorum phar-

macopoea (sie) spagyrieae Odoardi de Pepulis, in quo

de eorum Yirtute, usu et dosi agitur, eui adjuneta est

appendix de compositione medicamentorum generis

cujuseunque ad morbos divers08. Dantisci, typ. Si-

mon. Roenigeri, 1667, w 8-ce k. 5, str. 229, 65.

Anleitung (Allgemeine) zur Vorbeugung, S0-

wohl als zur Heilung der Hundswuth. Powszechny

opis zapobieżenia y leczenia sposobu wścieklizny.

7 pod prassy Józ. Pillerowey wdowy ces. król. nay-

wyższych rządów drukarni. Lwów, 1874, 8-ka, str.

114

= Anioł Michał francuz, kapucyn, który

prawdopodobnie przed wstąpieniem do za-

konu słuchał nauk lek., przybył do Polski

1677 r.i tu przez lat 30 słynął ze szczęśli-

wego leczenia chorób. Skutecznćj jego ra-

dy zasięgała Marya Kazimiera, żona Jana

III, w latach 1677 i 1688.
Por. Eneyklop. powsz. T. I, str. 895. Alleluja z r.

1840. str. 124.

dAnns lan, lekarz dentysta, zmarły 26

lipca 1867 r. w 50-ym roku życia w War-

szawie, przez lat 20 (do 1865) był nauczy-

cielem w warsz. szkole felezerów cywilnych.

Wydał:
Wykład praktyczny ehorób zębów i ich leczenia.

Warszawa, u H. Natansona, druk Strąbskiego, 1849,

w 8-ce, str. 51.
Kratkoje rukowodstwo k izuczeniju zubnych boliez-

nej i ich leczenija. Soezinenije... Perewod z niemiec-

kago. Warszawa, typ. Gliicksberga, 1848, w $8-ce,

str 76, i tabl. 3.
Zęby iich znaczenie w diagnostyce. (Tyg. lek.

1851, str. 65—67, Nr. 9).
Antidotum s. brevis cura pestis tam spiritua-

lis quam corporalis vera. 1631, w 4-ce, k. 10, dr.

gocki.

Antoniewicz Franciszek. rodem z Pozna-

nia, nauk lekarskich słuchał we Wrocła-

wiu i Berlinie; za udział, jaki przyjmował

w wypadkach 1846 roku w Poznańskiem

skazany na 20-letnie uwięzienie w fortecy

głogowskićj, skąd atoli już 1848 r. uwol-

niony został.  Dokończywszy studyów le-

karskich w r. 1849, osiadł w Krobi a na-

stępnie w Śmiglu w W. Ks. Poznańskiem.

Umarł 25 lipca 1873 r. przeżywszy lat 57.

„De arsenici usu in medicina. Berolini, typ. Schle-

singer, 1849, w 8-ce, str. 80. Diss. inaug.

Antoninus Jan. rodem z Kaszowa (na Wę-

grzech), kształcił się w akademii krakow-

skićj pod Michałem. Wrocławczykiem i Ru-

dolfem Agrykolą; do umiejętności lekar-
skich przykładał się w Padwie, gdzie po

trzechletnim pobycie stopień doktora me-

9

dycyny uzyskał. Za powrotem do Krako-

wa wyleczył z ciężkićj niemocy Piotra To-

mickiego, biskupa krakowskiego, za stara-

niem którego został nadwornym lekarzem

Zygmunta I, a późnićj i IL. Antonin był

w zażyłości z ówczesnymi uczonymi, jak

'„ Erazmem Roterdamczykiem, z którym

zawiązał stosunki przyjazne w Bazylei,

gdy z Włoch powracał; z Walentym Eckiu-

szem, Jerzym Wernerem. Janem Langem,

a szczególniej z poetą Klemensem Janie-

kim. Ten ostatni sławił Antonina w swych

smutnych pieśniach.

Consilium animalium Joannis Dubravii.Cracoviae,

Fl. Ungler, 1521, w 4-%e. W uczonój przedmowie

przypis Jakóbowi Arciszewskiemu, kanonikowi ka-

tedralnemu i rektorowi akademii krakowskiej.

De tuenda bona valetudine, ad Petrum Tomieium

pontificeem Oracoviensem, regnique Poloniae cancel-

larium, immortalitate dignissimum, hexametris serip-

tum. Oracoviae, Hier. Vietor, 1545, w 4-ce.

Elegia in mortem Petri Tomicii. Oracoviae, H. Vie-

tor, 1555.
Epigrammata na śmierć ojca swego Antoniego,

umieszczone w dziele pod tytułem: Pannoniae luctus.

Nadto przełożył na język polski dzieło szwagra

swego Sznebergiera p. t:
Książki o zachowaniu zdrowia człowieczego od za-

razy morowego powietrza doktora Antoniego Szne-

bergierazłacińskiego na język polski teraz nowo

przez Jana Antoninusa przełożone. W Krakowie,

u Mattheusza Siebeneychera, 1569, w 8-ce, k. nl. 113.

W przedmowie, obejmującćj kart 6, dedykacya Al-

brychtowi Frydrichowi, margrabi Brandeburskiemu.

Antonowicz W. K., ob. Le Roy.

Antonowski ogłosił:
Kamień w kiszkach. (Pam. t. 1. warsz. LX, 1868,

str. 118).
Anzelm. doktór medycyny, zajmował się

praktyką lekarską w Krakowie około 1546

roku.
Por. Grabowski: Star. wiad. o Kr. 227.

Apte Markus, spółczesny lekarz warszaw-

ski, ur. w Warszawie 1826; r. ukończywszy

gimnazyum realne warsz., 1846 r. zapisał

się do grona shichaczów akademii medyko-

chirurgicznój w Petersburgu; nauki lekar-

skie ukończył w r. 1851, zaszczycony śre-

brnym medalem z napisem: alumno im

spem tuendae civium valetudinis academia

medico-chirurgica petropolitana. Od roku-

1852 do 1856 był lekarzem ordynującym

a następnie miejscowym w szpitalu staro-

zakonnych w Warszawie. W r. 1858 Rada

lekarska Król. Pols. przyznała mu stopień

doktora medycyny. :

W Tygodniku lekarskim umieścił:

Wyłtrzeszczenie oka (exophthalmus) szczęśliwie

uleczone wewnętrznem użyciem chlorku złota i sodu.

(Tyg. lek. 1853, Nr. 20, str. 153 —155).

Zapalenie żołądka i kiszek u dziceka siedmiomie-

sięcznego. (Tyg. lek. 1854, Nr. 23). »

Obrzmienie gruczołu przyusznego. (Tamże, 1854,

Nr. 45). ę

Dyslokacya soczewki. Operacya. Uleczenie. (Tam-

że, 1855, Nr. 16).
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Rzadki przypadek nienormalnego położenia orga-

nów. (Tamżę 1855, Nr. 19).
Wskazanie do wymożdżenia w czasie trudnego po-

- rodu. (Tyg. lek. 1862, Nr. 48).
© W Pamięt. tow. lek. warsz.

Leczenie niektórych cierpień rogówki oka. (T.

XXXII, 1854, str. 165). (Uwagi nad powyższym arty-

kułem umieścił Szokalski. Tamże, str. 172).

Na posiedzeniach tow. lek. warsz. opowiadał przy-

padki z praktyki lekarskićj, amianowicie:

Z kazuistyki pediatrycznćj:

Ropień u dziecka w tylnój części gardziela. «R

XLVII, 1862, str. 189). Ć
Ropień pozagardzielowy u dziecka siedmiomie-

sięcznego. (T. LIV, 1865, str. 288).

Zapalenie opon mózgowych u dzieci. (TT. LIV, 1865,

str. 463. T. LV, 1866, str. 117). i

Meningitis basilaris, wyzdrowienie. (T. LXIII, 1870,

str. 63). "
Z kazuistyki gynekologicznćj:

Wypadek ciąży pozornój. (T. L, 1863, str. 406).

Wodna puchlina jaja płodowego (hydramnios). GG

LX, 1868, str. 22).
Zaśniad groniasty. (T. LXII, 1869, str. 532).

Wypadnięcie kończyny górnój w położeniu głów-

kowem, użycie kleszczy. (T. LI, 1665, str. 145).

Poród twarzowy. (T. LXI, 1869, str. 294).

Przypadek porodu nieprawidłowego, utrudnionego

obecnością łożyska przodującego. (T. LXV, 1871,

SNEM; 20);
Pozostawanie przez 28 godzin w macicy drugiego

płodu bliżniaczego po urodzeniu pierwszego. (T. LXV,

1871, str. 246).
Niebezpieczeństwo wydobycia łożyska w 6i 7 mie-

siącu ciąży. (T. LXVII, 1572, str. 15).

Trzy przypadki krwotoków poporodowych. (T. LIV,

1865, str. 190).
Uporczywe zaparcie stolca U położnicy, z groźnemi

objawami, (T. LV, 1866, str. 267).

Ectropion membranae mucosae colli vesicae urina-

riae. (T. LX, 1668, str. 97, 211). ę

Gruz jajnika lewego z wysiękiem zapalnym. (T.LXV,

1871, str. 16, 28).
O leczeniu dławca wyskokiem. (T. LXV, 1871,

str. 248).
Skrzywienie kręgosłupa, uleczenie. (T. LXVI, 1871,

str. 21).
Apteczka domowa, którą każdy w niedostatku

medyka snadno zdrowie człowieka poratować może.

Kdit, 5-a prioribus sanctior, 1693, k. nl. 85,w 12-ce.

Apteczka lekarstw domowych, które każdy czło-

wiek mając w niebytości medyka snadno zdrowia po-

ratować może. Lublin, 1766.
Apteczka lekarstw domowych, które kaźdy ma-

jąc w niebytności medyka snadno zdrowie człowieka

poratować może, tak z ziół jako też z zwierząt bardzo

doświadczony tak dla ludzi jako i dla bydła zebrana

i przedrukowana. Lwów, 1756, 8-ka, str. nl. 116.

Apteczka domowa zawierająca zbiór lekarstw po

wietkióy części prostych, których materyały łac-

no się w domu znaydować mogą, albo z apteki lub

z kramu wzięte, mogą być w domu sporządzone. Dla

wygody i poratowania zdrowia tych, którzy nie mając

w bliskości aptek y sposobności poradzenia się le-

karzów, nie tylko nędzne prowadzić życie, ale też

przed czasem umierać częstokroć muszą. Przez jed-

nego z Xięży Scholarum piarum prowincyi litewskiej

wydana. R. 1789 w Wilnie, w druk. J. KMei y Rze-

czypospolitóy u Xięży Piarów, w 8-ce, Str. IV, 159,

regestru 9.
(Autorem ma być Ks. Maciój Tukałła, zmarły 1807 r.

w Lubieszowie).
Apteczka dla tych co jćój, ani lekarza nie ma-

ją, albo sposób konserwowania zdrowia, mianowicie

dla tych spisana co lekarza nie znająt.j. Szkoła Sa-

lernitańska z łacińskiego wiersza metrem ojczystym

przełożona w podróży, przez tego, który Jest Ziemia-

nów Rodaków Kochający. W Warszawie, w drukar-

ni Societ. Jesu, 1750, 4-ka, str. 139. (tłom. Załuski

Józef, referendarz koronny).
Apteczka końska z pism naydoskonalszych au-

torów wyjęta a doświadczeniem utwierdzona

Z przydatkiem figur do anatomii końskićy należących

dla pożytku powszechnego do druku podana. Sando-

mierz, 1778. w 8-ce, kart 6, str. 198, 2 drzeworyty.
Toż, tamże, 1794, w 8-ce, k. 6, str. 198.
"Toż, Warszawa, 1785, w 8-ce, str. 154.
Apteczka końska z przyłączeniem uwag nad 0s-

picą owiec, oraz przydatkiem figur do anatomii koń-
skićj należących. Warszawa, Dufour, 1796, w 8-ce,
2 tomy.

Toż... Z francuzkiego na polski język przetłoma-
czona przez X. A. Pietraszkiewicza, kan. kijów. No-
wa edycya. Warszawa, w druk. połączonych Ga-
zety warsz. i sukeessor. Tomasza Le Brun, 1805,
w 8-ce, 2 tomy.

Apteczki końskićy przydatek dla powszechney
wygody wydany r. p. 1786, w 8-ce, str. 125.

Apteka domowa dla poratowania zdrowia po-
trzebna, z autorów różnych zebrana, jak też lekar-
stwa dla koni, bydła i innego drobiu. Z przydat-
kiem ciekawych wiadomości. W Po zajowie, dr. XX.
Bazylianów, 1788, 8-ka, str. 16 i 270, 82, 9, 18.

Apteka domowa dla poratowania zdrowia tak
ludzkiego, jak i zwierząt domowych, z różnych au-
torów zebrana. Poczajów, 1816, w 8-ce.

Apteka ubogich bez kosztu od niejakiego Ma-
thiophila wystawiona r. 1660 i znowu od jegoż przy-
jaciela otworzona w Poznaniu. W drukarni eollegii
Soc. Jes. 1689, w 16-ce, str. II, 65.

Arcimowicz Hil. Jan.  (Lithuanus, sej-
nensis).

De epistaxi. Vilnae, 1819, 8-ka, str.35. Diss. inaug.

* Arejula Joh. Eman.
Kurtze und fassliche Darstellung des anstecken-

den gelben Fiebers, welehes epidemisch in Malaga
herrscht, und der Symptomen die es begleiten. Nebst
der Heilmethode, welche dawider angewendet wurde.
Von dem dazu ete.
von Joseph Salomon Frank der Arzeneikunde Dr. in
Wien. Lwów, Piller, 1805, w 8-ce, str. VIII, 45.

Toż. Kraków, druk J. G. Trasslera, b. w. r.
w 8-ce, str. 40.

Opisanie żółtój febry dla lekarzów i chirurgów
w ©. k. austryackich krajach. Beschreibung des gel-
ben Fiebers ete. (po polsku i po niemiec.). Wiedeń,
1805, w 8-ce, str. 40

Toż. Kraków, druk. Trasslera, b. w. r. w 8-ee,
str. 45.

Arystoteles. Z dzieł jego lub komenta-
rzów do dzieł odnoszących się do nauk
przyrodniczych i lekarskich w naszym
kraju wyszły następujące: >

Exercitium physicorum Aristotelis in studio Cra-

coviensi. Oracov. Haller, 1510, w 4-ce.
Physionomia (tł. Jod. Willichius), w 8-ee, s. 1. et a.
Trium librorum de anima Aristotelis familiaris ex-

positio eum ordinatissima questionum per diffieulta-

tes seu dubia dissolutione ad intentionem doctoris sub-

tilis pro honore Dei et utilitate communi in Gimnasio
Oracoviensi congesta. Impressum Cracovie, currieulo
yvirginei partus 1518 per Florianum Unglerium.
Ww 4-ce.
Epitoma figuratum in libros phisicorum et de ani-

ma Aristotelis in Gymnasio Oracoviensi elaboratum.
Epithoma in libros phisicorum et de anima Aris-
totelis per magistrum Michaelem de YVratislavia...

Aus dem Spanischen iibersetzt
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professorem majoris collegii Studii Oracoviensis,

collegiatum canonicum ecclesie collegiate saneti Flo-

riani elaboratum. Opera vero et impensis spectabi-

lis viri Joannis Haller, civis et consulis eracovien-

sis litteris ae formis exeusum, anno 1518, w 4-€e.

Libri de anima Aristotelis philosophorum peripa-

tetice familie prineipis sub gemina translatione. Ad

leetorem Rudolphus Wasserburgensis... Impressum

Cracovie in edibus domini Joannis Haller, anno

post virgineum partum, 1519, w 4-0e.

De phisieo auditu. Oracov. b. w. r. fol.

Phisieorum libri oeto per Argyropylum Joan. Ora-

cov. Haller, 1519, w 4-ce.

Problemata Aristotelis determinantia multas ques-

tiones de variis corporum humanorum dispositioni-

bus valde audientibus suaves. Oracoviae. Impressum

per Math. Seharffenberger, impensis vero Mare,

Seharffenberger, civie ac bibliopole Oracov. 1528,

w 8-ce, kart nl. 38.
De divinatione per somnum (tłom. Struthius). Qra-

coy. Math. Seharff. 1529, w 8-ce.

De juventu et seneetute, vita et morte (M. Cro-

mer). Oraeov. Vietor. 1532, w 8-ce.

Assertiones philosophieae menstruae ex sexto, sep-

timo et oetavo libro Physicorum Aristotelis. Vilnae,

Radziwill, 1577, w 4-ce.

Assertiones philosophieae menstruae ex posteriori

de ortu et interitu. Vilnae, typ. Nie. Chr. Radivill,

exeudebat Daniel Lancisius, 1577, w %-ce.

Assertiones philosophicae ex praecipuis totius

philosophiae Aristotelis diffieultatibus. Vilnae, typ.

Nie. Chr. Radzivill per Dan. Lancisium, 157%, w 4-0e.

Problemata abo pytania polskie

ludzkim. 1620, w 12-ce, str. 249 (ttóm. Kalixt Sa-

kowicz). ob. z Kobylina Jędrzój Glaber.

Nadto wyszło bardzo wiele innych komentarzów

i przypisów do dziełArystotelesa, ułożonych przez

Jakuba Stapulensis, Jana z Głogowa, Jodokusa

Klichtoneusza, Michałaz Paryża (prof. akad. krakow-

skiej, którego pisma wydał Jan ze Stobniey), Jana

Broscyusza, Jana Ursyna, Samuela z Lublina (1627),

Adama Krasnodębskiego (1678), Szymona Stan. Ma-

kowskiego (1679).

* Arlt F.
O uszkodzeniach oka, ze szczególnem uwzględ-

nieniem orzeczeń sądowo-lekarskich. Podał Jan Bu-

szal. (Gay. lek, ID. XDE 1900: 0: X 1876).

Armatys Hipolit, zmarły w 34 r. życia

18 września 1869 r., nauk lekarskie ukoń-

czył w Krakowie 1864 r. dwa lata (1866—

1868) był lekarzem, wojskowym, następnie

lekarzem zakładu Św. Łazarza we Lwowie.

Q włośniach krętych (trichina spiralis). Lwów,Pil-

ler, 1866. w 8-ce, str. 77, 3 tabl.

Arnold Jan Daniel, lekarz m. Leszna, ur.

20 lipca 1671 r., od r. 1690 sluchał medycy-

ny we Frankfurcie nad Odrą, kończył nau-

kiw Leydzie. Bawił czas Jakiś w Anglii,

1695 r. wrócił do' Leszna, gdzie umart 13

października 1709 r.
De acido peccante et corrigente humores. Lugd.

Batav, 1694, w 4-ce.
Por. Arnold: Physiker zu Lissa, str. 15—18.

Arnold Jan Daniel, urodził się w Rogoźnie

w W. Ks. Poznańskiem 1796 r., nauki gim-

nazyalne ukończył w Berlinie, tamże odby-
wał studya lekarskie I w r. 1818 stopień

doktora medycyny uzyskał.
Deveneficio arsenicali. Berolini, 1818, w 8-€e,

str. 32. Diss. inaug.

o przyrodzeniu ,

Arnold Jerzy Chrystyan, ur. w Lesznie

1 lutego 1747 r., pierwsze nauki pobierał

w mieście rodzinnem. Wcześnie osie-

rocony, dostał się w opiekę uczonego

lekarza poznańskiego Hrnesta Jeremia-

sza Neifelda, który go ku dalszemu kształ-

ceniu się wysłał do ateneum gdańskiego.

7 Gdańska udał się Arnold do Lipska

i tam studya lekarskie ukończył 1768 roku.

Wróciwszy do kraju, osiadł nasamprzód

w Poznaniu, a po trzechletnim pobycie

w tóm mieście przeniósł się do Jieszna.

W r. 1777 zamieszkał w Warszawie, gdzie

znalazł obszerniejsze pole działania i służe-

nia krajowi. Oświeconym i szlachetnym

umyslem zyskał sobie powszechne uznanie

i zwrócił na siebie uwagę króla Stanisława

Augusta, który go swym radcą nadwornym

mianował. Arnold nie usuwał się nigdy od

posług publicznych. które mu niejedno-

krotnie powierzano, Nie mało on przyczynił

się do zawiązania unii protestantów i kal-

winów i czas niejaki był sekretarzem Jed-

noty ewangielickićj; przez dwa lata był le-

karzem szpitala ewangielickiego w War-

szawie; urządził szkoły dla dzieci protes-

tanckich, u aż do śmierci był radcą konsy-

storza ewangielickiego. W r. 1807 na wez.

wanie rządu Księztwa warsz. opracował

plan urządzenia służby zdrowia w kraju,

i tegoż roku był mianowany radcą Naj-

wyższćj Dyrekcyi lekarskićj. Ułożył on in-

strukcyą dla tój nowój władzy, która za

przybyciem króla saskiego otrzymała tytuł

Rady lekarskićj. Liczne zajęcia urzędowe

nie przeszkadzały mu pracować nad uprawą

nauk i przyjmować czynny udział w pra-

cach towarzystw uczonych, których był

;złonkiem, (jak akademii Leopoldo-Karolo-

wój badaczów przyrody. towarzystwa War-

szaw. przyjaciół nauk, towarzystwa gospo”

darczego Warsz., toWAFZyStWA naukowego

krak.). Pracując gorliwie dla dobra i chwa-

ly kraju doczekał się radosnćj uroczystoś-

ci obchodu 50-letnićj rocznicy otrzymania

stopnia doktora (18 grudnia 1818 r.). Um.

19 listopada 1827 r.
(Żywot jego opisał Paweł Czaykowski: Pochwała

życia i zasług J. Chr. Arnolda. Kraków, 1880).

De motu fuidi nervei per fibras medullares ner-

vorum. Lipsiae, 1768, w 4 -ce, 1 ark. Diss. inaug.

Observatio anatomico-physiologica de foetu biei-

pite ad anteriora connato, trimestri abortu exeluso.

(Acta physie. med. acad. nat. eur. T. VI, 1778, str.

159—200).
De partu serotino 324 dierum ex oedemate ute-

nino eum singulari graviditate et puerperio. Lipsiae,

1775, w 8-€e.
Gedanken von der Zulissigkeit der Meinung, die

Mutter wirke in die Bildung ihrer Frucht durch die

Rinbildung, nebst einigen dahin gebórigen Beobach-

tungen. I u.2.Versuch. Leipzig, Hilscher, 1775, w 8-ce.

Observationum physieo-mediearum annus 1772.

Yratislaviae, Korn. 1777, w 8-ce, Str. 12.
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Vita Krnesti Jeremiae Neifeld. (Act. phys. med.
acad. nat. cur. 1775).
Wiadomość o życiu i dziełach Jana Johnstona.

(Roczn. Tow. p. n. warsz. 1805. VIII, 131).
Deutsche Lieder eines Polen an Seine Freunde.

Warschau, Gróll, 1780, w 8-ce.
Der polnische Mordthaler (kopa za głowę), ein Bei-

trag zur polnischen Miinzengeschichte mit zwei Kup-
fertafeln (1799 w rękopiśmie).
Q rzeczy menniezćj polskićj. (Rocz. T. P.N., 1804,

VI, 292—307).
Denkmal dem um die evangelische Gemeinde zu

Warschau wohlverdienten Hern Johann Samuel Gie-
rings vom seinen kirchlichen Mitgefihrten der kir-

I Laufbahn gesetzt. Warschau, Gróll, 1790,
w 8-ce.
Aevum Augustorum medicis quoque dulee, Fride-

rieum Augustum cum urbem intraret salutaturus

recolit. (Oommentatio de historia medicinae in Po-

lonia). Varsovia, typ. Novellarum publicarum, 1807,
w 4-ce, str. 16. *

Directio suprema medica Ducatus Varsaviensis
medicos hujus provinciae invitat ad alaeriter pera-

genda munera, Mentem ejusdem interpretaturus de
eo, quid Principes egerint, quo valetudinis populi
polonici melior fieret eonditio. Varsov. typ. Schol.
Piar., 1807, w 4-ee, k. nl. 6.

Historiae antiquae medicae polonae prodromus.
B. w. m. i r. (1815), w 4-ce. Odb. z Miscell. Cra-
cov. 1814. fascie 2, str. 28—34.
Physiker zu Lissa nach Johnstons Tode vom J.

1675 bis 1775. Kin medicinischer Nekrolog mit wel-

chen sich seinem iiltesten Freunde Ioh. Gottfr. Le-
onardi ete. am Tage seiner Arzt—Jubileum gliick-

-wiinschend empfiel ete. den 27 Octob. 1821. War-
szawa, N. Gliieksberg, 1821, w 8-ce, str. 39.
Rozprawa o hojności królów i względach panów

polskich dla rzeczy lekarskićj i lekarzów, do zejścia
Zygmunta I, t. j. do r. 1548. w 8-ce, str. 48. Odb.
z Rocz. T. P. Ń. T. VII. 1811, str. 166—188.

Rozprawa druga... od zeyścia Zygmunta 1I-o do
śmierci Jana III t. j. do r. 1696. (Rocz. tow. przyj.

' n. warsz. T. VII, 1811, str. 248—272).
Rozprawa trzecia... od r. 1697 do 1763. w 8-ce,

str. 22. Odb. z Rocz. tow. prz. n. warsz. T. X, 1817,
str. 330—351.
Rozprawa czwarta o hojności królów i względach

panów polskich dla rzeczy lekarskićj i lekarzów od
r. 1764*do 1795, to jest za panowania Stanisława
Augusta. Warszawa, 1820,w 8-ce, str. 24. Odb. z Rocz.
tow. przyj. n. warsz. TD. XIII. 1820, str. 504—527.
Rozprawa piąta o hojności królów i panów pol-

skich na lekarzy i rzecz lekarską, w szczególności
za czasów króla Stanisława Augusta. Warsz. 1822,
w 8-ce, str. 31. Odb. z Rocz. tow. przyj. n. warsz.
T. XV, 1882, str. 135—168.
De monumentis historiae naturalis Polonae litte-

rariis usque ad finem saeculi XVI editis, ad recto-
"rem magnificum et gratiosum medicorum ordinem
inelytae universitatis lipsiensis, ut quinquaginta vitae
suae practieae annis in patria eontinuo peractis
animum gratum in memoriam sui exhibeat... Varsa-
viae, typ. Sch. Piar. 1818, w 8-ce, str. IV, 88.

Oratio secularis die 18 Decembris 1816 habita
Varsaviae. Warsz. 1818, w 4-ce. Umieszczona także
wraz z autobiografią Arnolda w pochwale życia i za-
sług tegoż przez Pawła Ozaykowskiego, str. 73—987.

'_ Matthias Littawer Vorbek Germanis dietus Let-
tow philosophiae et medicinae doctor, Wladislai LV
Poloniae et Sueciac Regis Medicus eubicularis; Au-
-lieus Thesauri M. D. L., secretarius; et Aerarii Cu-
bicularii Praefectus: Bonorum Suderva, Bołosice,
Brynkliski ete. haeres; Udziebno majoris et minoris,
Kuzniec SŚmialez, Łotoki, Męziczn eum sylva La-

Arnuth—Artomiusz.

urrinowiensi Feudatorius: Dorohy, Skowyszyn ete.

Possessor, Divi Marci Eques. Vilnensis. Oommenta-

tio historico-literaria polona mediea e codiee Pu-

laviano quem olim ipse manu sua conscipserat eon-

cinnata et in sessione societatis literariae lecta.

Oracov. w 8-ce, str. 86. (Rocz. T. N. Kr. T. VIII,

1828, str. 29—114).
Łącznie z Wasilewskim, Dziarkowskim, Twardo-

chlebowiczem, Kinzelem, Bergonzonim, Lafontainem

ogłosił:
Przepisy ratowania bydła rogatego w teraźniej-

szych chorobach, wraz z dostatecznemi środkami,
końcem ochronienia tegoż od zaraz Śmiertelność
mnożących, wydane przez Najwyższą Dyrekcyą le-
karską. Warszawa, druk XX Pijarów, 1807, w8-ce,
str. 7.
Toż z przyłączeniem uwag nad ospieą owiec. Tam-

że, 1808, w 5-ce, str. 112.
Wspólnie z Wasilewskim wydał:
Dyrekcya Naywyższa krajowa Xięstwa Warszaw-

skiego, zapatrując się na liczne grassujące w tóy

stolicy zimnice (tebres) a dowiedziawszy się, że i po
wsiach wielka liezba ludu rolniczego onychże do-
świadcza, jako wierna swym ustawom, pospiesza
z udzieleniem rady. W Warszawie, 1809 r.
Widziałem w Warszawie w posiadaniu prywat-

nem rękopism J. Chr. Arnolda, złożony z 109 foliów
nieliczbowanych, p. t.:

Verzeichniss polnischer Miinzen undMedaillen nebst
andern die polnische Geschichte erlduternden Minzen
und Medaillen, desgleichen anderer merkwiirdiger
und zufillig gesamleter in Geprigen, Abglitschun-
gen, Abdriiecken und Giissen in Metali, Gold, Silber,
Kupfer, Messing, Zinn, Bley und Eisen, desgleichen
in Steinen, Masse, Gips u. d. g. m. gesammelt von
George Christian Arnold, der Arzneygelehrheit Dok-
tor und Prakticus zu Warschau, der Kaiserl. Aka-
demie der Naturforscher Mitglied. Przy tem znajdu-
je się 5 foliów wykazujących różne dawne monety
i medale polskie od Władysława Jagiełły do Stani-
sława Augusta; ich lata, wagę, próbę.

Arnuth Jakób, rodem z Anglii, gorliwy
katolik, w XVI wieku osiedlił się w Wilnie,
gdzie przymiotami osobistemi i biegłością
swój sztuki zjednał sobie miłość i powszech-
ne poważanie, tak, że rajcą miasta obrany
a wkrótce i do pełnienia obowiązków leka-
rza nadwornego Zygmunta III powołany
został. Umarł w Wilnie 1640 i tam pocho-
wany w kościele S. Franciszka.

Por. Kraszewski: Wilno II, 321, 343. Starowol-
Ski: Mon. Sarmat. 285. Roczn. wyd. lek. III, 442.

Aron, żyd, w naukach lekarskich ksztat-
cił się w Lejdzie, za Augusta III osiadł
w Krakowie, gdzie wielkićj używał wzię-
tości. =

Por. Gąsiorowski II, 387.

Aronsohn Julius (ze Szwejdan w guber.
Kowieńskićj).

Ueber Anevrysma der Arteria pulmonalis. Kó-
nigsberg, Gruber u. Longin, 1868, w 8-ce, str. 25.
Diss. inaug.

Artomiusz P. (może Krzesichleb), le-
karz, żył za panowania Władysława IV.
Umarł 1638 r. Schónfleisch uczcił go mową
pogrzebową: Medyk chrześciański na po-
grzebie P. Artomiusza medyka 1688 r.

Por. Siarczyński: Obraz pan. Żygm. III, T. I, 13.
DT. M, Lie
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Artomius Christophorus, rodem z Toru-

nia, wydał:
De gravissimo renum affectu caleulo. Basileae

1618. w 4-ee. Diss. inaug. | :

Arundinensis (Trzciński?) Jan, napisał:

De natura ae dignitate hominis. Oracoviae, hae-

red. M. Scharf. 1554, w 8-0e.

* Asch.
Sposób leczenia w czasie powietrza zaraźliwego

praktykowany w Jassach, opisany niemieckim ję-

zykiem przez I. P. Barona de Asch. Teraz przeło-

żony na ojczysty język ku wygodzie powszeclney.

Lwów, 1770, 8-ka, 1 ark.

« Astruc Jan (1684—1766), znakomity le-

karz francuzki, był w r.1729 lekarzem nad-

wornym Augusta II. króla polskiego.

Atlas Henryk (Galiciensis Moszczanensis),

zamordowany w Tarnopolu 1873 r.

„_ Deotalgia. Vindobonae, 1835, 8-ka, str. 21, Diss

inaug.

Auer Victor (ab), Vilnensis.
, Deradice rhei. Dorpati, 1859,w 8-0e, str. 27. Diss.

inaue.

Augustynowicz Tomasz, nauki lekarskie

ukończył w Wilnie; wydał:
Instrumenta chirurgica in diseentium commodum

50 tabulis depieta et lapidi ineisa. Vilnae, 1835, fol.

O dikorastuszezich wraczebnych rastenijach Poł-

tawskoj gubernii. Kijew, Ww uniwersytetskoj tipo-

grafii. 1853, w 4-ce, str. 91.

Aurifaber Andrzćj, którego prawdziwe

nazwisko było Groldschmidt, ur. we Wro-

elawiu 1512 r. Ukończywszy nauki filozo-

ficzne w Wittembergu, został rektorem

gimnazyum najprzód w Gdańsku a późnićj

w 1540 r. w Elblągu. W 1544r. udał się

do Włoch w celu wykształcenia się w sztu-

ce lekarskićj. Po powrocie do kraju, 1546 r.

został fizykiem Królewca i professorem uni-

wersytetu tamże. Umarł 12 grudnia 1559

roku. Dzieła jego są:
Annotationes in Phaemonis philosophi libellum de

cura eanum. Wittemberg, 1540, W 5-0.

Suecini historia. Koenigsberg, 1561, w 4-ce.

"To ostatnie dzieło pomieszczone jest w czwartym

tomie: Gonsilia medicinalia Wawrzeńca SŚcholtza,

który był krewnym autora.

Por. Biographie medicale, T. I, str. 418.

Aurimontanus a Ferimontanis Hieronim

rodem ze Szlązka ze wsi Wildenberga oko-

ło Goldberga; po powrocie z Włoch, gdzie

do nauk lekarskich przykładał się, osiadł

w Toruniu. Miał on sobie przez Jana Dan- .

tyszka biskupa chełmińskiego 1537 r. po-

wierzone staranie około podźwignienia

z upadku gimnazyum chełmińskiego; prace

Aurimontana w tym względzie opisał Tu-

kaszewicz (Histor. szkół ILI, 380, 382)

Umarł 1588 r.
Perhorrendae febris pestilentialis ephemeris, quam

falso sudatoriam luem voeant, eurandi ratio. Ora-

cov. Vietor, 1530, w 8-ce.
Naturalis philosophiae epitome.

Victor, 1548.
Pro ceulmensis Gymnasii instauratione ad Prima-

tes Prussiae oratio in comitiis turonensibus habita

1531. Oracov. apud H. Vietorem, b. r. w 4-ce, k. nl. 5;

Por. Gąsiorowski,I. 215. Roez. wyd. lek. III, 439.

Avóe Norbert (Szczekociensis Galicianus).

De lactatione physiologica. Viennae, typ. Pichler,

1827, w 8-ce, str. 34. Diss. inaug.

Awedyk JanMichał, synMichała krakowia-

nina, nauki odbywał w Krakowie iw Rzy-

mie, gdzie 1741 r. uzyskał stopień doktora

filozofii i obojga prawa. W r. 1744 promo-

wany w Krakowie na doktora teologii;

w pięć lat późnićj w czasie dłuższego pow-

tórnego pobytu w Rzymie otrzymał dy-

plom doktora medycyny. Podczas pobytu

w Rzymie pracował w kuryl papiezkićj

i pronotaryuszem apostolskim został miano- :

wany. Będąc już kanonikiem Jowickim

i sądeckim, proboszczem w Grocholinie

i Spytkowie, prebendarzemw Tęczynka.in-

stallowany został 1744 r. na kanonikat dok-

toralny gnieznieński fundi Zamoście, z któ-

rego zrezygnowawszy w r. 1749, uzyskał

kanonią doktora medycyny fundi Sieradz

przy kapitule gnieźnieńskićj. Wykonaw-

stwem lekarskiem wcale się nie zajmował.

Por. Korytkowski: Prałaci i kanonicy katedry*

metropol. gnieźnieńskiej, str. 22.

Awedyk Jan Nepomucen, rodem z Krako-

wa, gdzie kształcił się w naukach filozoficz-

nych i lekarskich, (1789 r. został bakała-

rzem, 1741 doktorem filozofii); po powrocie

z Rzymu 1749 r. został professorem pato-

logii przy akademii krakowskićj.
Por. Muczkowski: Lib. promot, 399, 400. Roczn.

wyd. lek. III, 447. Roczn. T. P. N. X, 340. Hi-

storya drukarń, 468.

Craeov. vid.

mata w aniAELOI,



14 Babiński —Bachstrom.

Babiński Romuald, ur. 5 lutego 1826 r.
w Krakowie; ukończywszy liceum Ś. Anny
zapisał się na wydział filozoficzny uniwer.
krakow. Po dwóch latach nauk na tym
wydziale, słuchał przez rok wykładu mate-
matyki wyższój, poczem oddał się naukom
lekarskim a przepisany ich kurs 1852 roku
ukończył. W 1853 r. uzyskał pozwolenie
do praktyki lekarskićj w król. polskiem od
Rady Głównój lekarskićj i miał sobie przy-
znamy stopień doktora medycyny. Trzy la-
ta następne (do początku 1856 r.) pełnił

obowiązki lekarza przy fabrykach papieru

_w Soczewce, skąd przeniósł się do Radomia
i tam zajmował się praktyką lekarską do

1872 r., w którym przybył do Warszawy.
gdzie do obecnój chwili pozostaje. Wydał:
O gorączkach w ogólności. Radom, 1871, w 8-ce,

str. 185.

Bacewicz Antoni Ludwik, rodem z Lubli-

na, nauki lekarskie ukończył w Montpellier
1835 r., praktykował we Francyi.

De la kóratite. Montpellier, 1835. Diss. inaug.

Bachmann Mateusz Otto, optyk praktycz-
ny w Warszawie, wydał:
Anleitung zur riehtigen Auswahl optiseher Sehgli-

ser fiir Brillenbediuftige, entworfen von... Warsza-
wa, nakł. wydaw. 183%, w 8-ce, str. 53.
Rady do dokładnego dobierania okularów, wzrok

polepszających i utrzymujących dla tych, którzy po-
trzebują szkieł ocznych, lub cheą ich używania uni-
knąć, przez... z niemieckiego przetłumaczone. War-
szawa, druk XX Pijarów, 1839, w 8-ce, str. 98.

Bachstrom lan Fryderyk, urodził się

w Rawiczu (Ravicensis Polonus), początko-

wo oddawał się rzemiosłu swojego ojca—
fryzyerstwu. Mając już przeszło 20 lat wie-

ku. zapragnął poświęcić się stanowi duchow-

nemu i w tym celu udał się do Halli dla

słuchania nauk teologicznych. Po powrocie
do kraju miał objąć obowiązki pastora

w księstwie Oleśnickiem; konsystorz atoli
odmówił mu ordynacyi. W r. 1717 został

naznaczony professorem w  gimnazyum

w Toruniu; gdy kazanie,jakie wypowiedział
w dzień Ś. Andrzeja (7 czerwca 1720), wy-
wołało nań ogólne oburzenie w mieście,
zmuszony był do ucieczki i schronił się do
Węgrowa, gdzie bardzo krótki czas bawił.
Stąd udał się do Kopenhagi dla słuchania
nauk lekarskich; uzyskawszy 1/23 r. sto-
pień doktora medycyny, sprawował niejaki
czas obowiązki kapelana i lekarza w pułku
saskim konsystującym w Warszawie. W r.
1729 r. widzimy go w Konstantynopolu,
gdzie założył drukarnią i trudnił się wy-
dawnictwem dzieł. a nawet rozpoczął tló-
maczenie Pisma Ś. na język turecki. Obu-
rzenie jakie tem ostatniem przedsięwzię-
ciem u Mahometanów wywołał, zmusiło go
ratować się ucieczką. Pod koniee swego ży-
cia był lekarzem ks. Radziwilłowćj, kanele-
rzyny W. Ks. L. i dyrektorem jój zakładów
fabrycznych. Wydał:

Diss. depliea poloniea, lithuanice kołtun, polo-
nice goździec. Hafniae, 1723, w 4-ce.

Exarcitatio sive specimen gravitatis, cui adjecta
sunt nonnulla de originibus rerum tamquam funda-
menta physices novae antatheistieae. Dresdae, 1728,
W 4-0e.

Observationes circa seorbutum ejusque indolem,
causas, Signa et euram. Leydae, 1734, w 8-ce.

Toż. Florentiae, 1757, w 8-ce.
Nova aestus marini theoria ex prineipiis physieo-

mathematieis deteeta et dilucidata: aceedit examen
acus magneticae spiralis, quae a declinatione et in-
clinatione libera esse ereditur. Leydae, 1734, w 8-ce.

Deutlichkeit und Klarheit als das wichtige Kenn-
zeiehen der góttlichen Wahrheit. Frankfurt und Leip-
zig, 1735, w 8-ce.

Art de nager, ou invention a PFaide de laquelle
on peut toujours se sauver du naufrage. Amsterdam,
1741, w 4-0e.
Toż—w tłómaczeniu niemieckiem. Berlin, 1743,

W 4-0.
„Poż—w tłómaczeniu polskiem p. t. Sztuka pływa-

nia albo wynalazek za którego pomocą po rozbiciu
się okrętu uchronić się można od zatonieniaiw po-
trzebie przeprawić całe wojsko z bronią w ręku
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i)

przez najszerszą rzekę. Z francuzkiego przez Ks. Sa-

lustiusza Bułharowskiego, Bazylianina. Warszawa.

1808, w 8-ce, Str. 64. / A

Tractatus de lue aphrodisiaca. Venetiis, 1758,

w 8-ce.
a

Ustęp z życia Ks. Hieronima Floryana Radziwił-

ła. Wilno, 1864. (broszura wydana przez.KB. Tysz-

kiewieza).
Por. Biographie med. T. I, 456. Encykl. powsz.

TV, 622. Gazeta polska Nr. 47, 27 lutego, 1864 r.

Bachwekan słynny chirurg w pierwszćj

połowie XVI wieku w Wilnie żyjący.

Por. Adamowicz: Krótki rys postępu anatomii.

str. 13.

Baczyński Antoni wydał:

De venae portarum infiammatione. Comnentatio

 pathologica. Turici, 1838, w 8-ce, Str. 54. (Spra-

wozdanie o tćj rozprawie znajduje się w Rocz.wydz.

lek. wuniw. Jag. T. III, 1540, str. 371—374).

Badurski Jędrzej, ur. w Krakowie 1740 r.

Uzyskawszy Ww akademii krakowskiój w 18

roku życia (1758 r.) stopień doktorafilozofii,

przeznaczony był na nauczyciela gramatyki

do Poznania; po pięcioletnim tam pobycie,

wrócił 1764r. do Krakowa i nauczał w szko-

łach nowodworsko-władysławskich gram-

matyki i poetyki. Wkrótce powołany do

akademii, na tak zwanego kollegę mniej-

szego (eollega minor) postąpił. W 1766 r.

dla słuchania nauk lekarskich udał się do

Bononii, gdzie 1770 r. stopień doktora me-

dycyny uzyskał. Zwiedziwszy celniejsze

zakłady naukowe we Włoszech i Niem-

czech, wrócił do Krakowa, gdzie po świet-

nem obronieniu rozprawy do grona profes-

gorów zaliczony został. Starzec Camelin

ustąpił mu natychmiast godności dziekań-

stwa. Początkowo do 1775 r. wykładał Ba-

durski institutiones medicas. W r. 1776 na

żądanie Kommissyi Edukacyjnój wypraco-

wał projekt urządzenia kollegium lekar-

skiego. W r.1778 odbył ogólną rewizyą

wszystkich aptek w Krakowie i ułożył no-

we doskonalsze ich urządzenie. Na jego żą-

danie magistrat krakowski zaprowadził lep-

szą policyą lekarską. W 1778 r. został mia-

nowany konsyliarzem i archiatrem królew-

skim, W r. 1/80 objął nadzór nad nowo za-

lożonym szpitalem akademickim, w którym.

był pierwszym professorem kliniki lekar-

skiej, Umarł 18 marca 1789 r. Wydał:

Sapiens uno minor Jove D. Thomas oratione de-

monstratus. Posnaniae, 1762.

Testiiicatio concepti dóloris ex obitu Manka Pa-

uli. Oracoviae, 1765, w 8-ce.

Diss. oeconomica de officio parentum et libero-

rum.. pro loeo obtinendo in minori Universitatis

Oracoviensis collegio... Oracoviae, 1765, w 4-ce, k. 54.

D Ss. medica de Variolis. Tum de yraesidiis hue
:

I
facientibns, remedio rusticano et inoeulatione... Ora-

eoviae, 1770, w 8-ce, k. nl. 31.
Propositio instituendi collegii medici causa facta;

a reformato hodierno medicae artis Studio petita,

Pięć a łani modo ordinationis aceomodata.

"Ni 8) (druk. w Rocz. wydziału lek., 1840, str.

Projekt ten sam autor na żądanie księcia bisku-

pa Szembeka w r. 1777 na polski język przełożył.

Rozrządzenie aptek z zlecenia prześwietnój Kom-

missyi Edukacyjnej d. 17 Października 1778 r. w Kra-

kowie uczynione. (Roez. wyd. lek. T.IN, 1841, str.

38—43).
Odpówiedzi na pytania podane od JW. Imć Xię-

dza Kołłątaja kanonika krak. delegowanego od prze-

świetnój komissyi edukacyjnej do akademii krakow-

skiój, dotyczące stanu i dziejów facultatis medieae

d. 16 Lipea 1777. (druk. w Roczn. wyd. lek. 1840,

str. 23—35).
Liczne mowy czytane na publicznych szkoły głów-

nój posiedzeniach; z tych do naszych ezasów doszła:

Mowa roztrząsająca skutki powietrza stosowne

albo niestosowne, do zachowania zdrowia i życia

człowieka w ogólności a w szezególności dzieci,

z przełożeniem przyzwoitego zaradzenia i ratunku.

Na publieznem posiedzeniu szkoły głównćj koron-

nój z okoliezności imienin JO. książęcia Imei Mi-

chała Poniatowskiego, prymasa korony polskićj...

przy zaczęciu roku szkolnego W sali Jagiellońskiej

6. października 1786 miana. Kraków, drukarnia

szkoły głównój koronnćj, 1787, w 4-ce, k. nl. 17.

Por. Brodowiez J. Żywot J. Badurskiego.Roczn.

wyd. lek. 1839, str. 83—152. Encykl. pow. T. 11, 672.

Baftałowski $. lekarz z powiatu olgopol-

skiego. ogłosił dwa spostrzeżenia:

Tumor encephaloieus. (Tyg. lek. 1853, Nr. 43).

Asthma thymieum. (Tyg. lek. 1853, Nr. 46).

Bagieński Józef, ur. 1817 r. w Ilłukszcie

w Kurlandyi, nauk lekarskich słuchał

w Wilnie, gdzie 1839 r. stopień lekarza

klassy l-ój uzyskał, W 1840 objął obowiąz-

ki lekarza miejskiego w Rzeżycy w gub.

Witebskiój a zarazem zawiadywał szpita-

lem miejskim. W r. 1868 z polecenia wła-

dzy przeniósł się do Kiryłowa w gubernii

nowogrodzkićj. Obecnie praktykuje w War-

szawie.
Topograficzne statystyczno lekarskie opisanie p0-

wiatu Kiryłowskiego w gub. Nowogrodzkićj. War-

szawa. Gebethner i Wolff, 1869, w 16-ce, str. 66.

Odb. z pam. tow. 1. w. T. LX, 1868, str. 173, 283, 299.

Oszczędny sposób prania. (Tyg. lek. 1862, N. 52).

O wpływie cholery na ciążę i poród. (Pam. tow.

warsz. T. LVL, 1866, str. 443).
* Baker Georg.
Opisanie  epidemieznych katarów panujących

w Londynie r. 1762, teraz złacińskiego języka przez,

Jana Wilhelma Mellera przetłomaeczone.W arsz. 1789.

(Dzieło oryginalne wyszło 1764 r.)

Bakody Teodor Dr.
. Krster Jahresbericht iiber das hydriatisch-gym-

nastisch. Verfahren in der Waszerheilanstalt Ki-

sielka (bei Lemberg) und Ausweis der vom Miirz

1861 daselbst behandelten Krankheitsfiille. Lwów,

E. Winiarz, 1861, w 8-ee, str. 6.

Balbiani Konstanty, rodemz Litwy, ogłosił:
De anatome hirudinis medicinalis. Vilnae, typ.

J. Zawadzki, 1819, w 8-ce, str. 23. Diss. inaug.

Balczewski Aleksander.
Contribution A Vótude de la dacryocystite et de

gon traitement. Paris, imp. Reift, 1880, w 8-ce, str.48.

Baldauf Franciszek Ksawery, ur. 1775

w Bawaryi, ukończywszy nauki szkolne

w Augsburgu, 1795 zaciągnął się do wojska

szwajcarskiego, W 1797 r. przeszedł do le-

gionów polskich we Włoszech konsystują-
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cych, jako ochotnik wojskowy; równocześ-
nie uczęszczać zaczął na wykłady lekarskie,
najprzód w Medyolanie a późniój w Pawii;
w tóćm ostatniem mieście w 1803 r. otrzy-
mał stopień doktora chirurgii. Naznaczony
lekarzem batalionowym dzielił wszystkie
trudy i losy wojska polskiego aż do r. 1880,
w którym to czasie na własne żądanie, jako
lekarz dywizyjny, od służby uwolniony z0-
stał. Odtąd zamieszkał w Warszawie. To-
warzystwo lek, warsz. pragnąc uczcić wy-
sokie przymioty, któremi B. umiał sobie
zjednać przychylność kolegów i szacunek
publiczności, wyprawiło w gronie swojem

- 30 grudnia 1856 r. uroczystość na pamiątkę
jubileuszu więcój niż 50-letniego zawodu
lekarskiego i uznało go swym członkiemho-
norowym. Umarł B. w Warszawie 1858 r.
Na posiedzeniach towarzystwa lek. warsz.
zakomunikował:
Przerwanie kokluszu wystąpieniem ospy wietrznój.

(Pam. tow. lek. warsz. T. ILI, 1840, str. 22).
Objawy mózgowe po usunięciu ogniopióru z twa-

rzy. (Tamże, T. V. 1841, str. 32).
Rak piersi lewój uleczony podług sposobu D-ra

Pons d'Agien. (Tamże, T. XI, 1844, str. 224).

Baliński Aleksander, zwany setnikiem, dla
tego, że za radę od bogatszych nie brał
mniój jak sto czerwonych złotych, lubo ro-
dem polak mienił się być grekiem z familii
Laskarysów pochodzącym; nazwisko swoje
przybrał po żonie pochodzącój z pod Olku-
sza. M. Stryjkowski twierdzi, że Baliński
nie był lekarzem ale mataczem, chociaż sam
ogłaszał się za ucznia Jana z Piotrkowa.
Gdy król Aleksander 1506 r. tknięty był
paraliżem w Wilnie, na przedstawienie
księcia Michała Glińskiego posłano po Ba-
lińskiego, który z miejsca nie wyruszył, aż
miał wyliczone żądane 300 czerwonych zło-
tych. Za przybyciem swóm do Wilna, spo-
rządził królowi kąpiel gorącą z rozmaitych
ziół i starym winem go poił. Gdy atoli stan
króla się nie poprawiał, ale owszem pogar-
szał, lekarz królewski Maciój z Błonia nale-
gał na Jana Kaskiego kanclerza, aby Baliń-
skiego podejrzanego o zmowę z Glińskim
przyaresztować zalecił. Oo lubo dokonanóm
zostało, jednak Baliński za sprawą Gliń-
skiego z więzienia umknął i następnie ukry-
wał się w klasztorach: w Zwierzyńcu, Tę-
czynie i na Skałce, gdzie ujęty, z rozkazu
biskupa krakowskiego w więzieniu był osa-
dzony. Wypuszczony na wolność, zajmował
się alchemią a straciwszy całe mienie na

_ próby wykrycia sposobu robienia złota, za-
dlużony zbiegł z kraju na zawsze. Zostawił
pismo: de praestania medicinae bez m. dr. ir.

Por. Bentkowski: Hist. lit. pol. II, 440. Bielski:
Kron. pols. str. 500. Ozaeki: O litewskich i polsk.
prawach, II, 40. Dykey, biogr. hist. str. 105. Kra-
Szewski: Opisanie Wilna, I, 188, II, 230. Miechowita:

Chron. Polon. sub. an. 1521, str. 368. Wiszniewski:
III, 65, 200. IV, 201.

- Ballexserd Jakób (1726—1774).
Dyssertacya na to pytanie, iakie są przednieysze

przyczyny śmierei tak wielkiey liczby dzieci y iakie
są nayskuteeznieysze oraz nayprościeysze sposoby
do ocalenia ich życia przez p. Jakuba Ballexserd
obyw. genewskiego, uwieńczona przez akad. król.
nauk w Mantuy w r. 1772, powiększona przemową
i niektóremi notami przez p. Kurcyusza, konsyliarza
I. K. Mei Polskiego, doktora filozofii i medycyny
w akademii Pawieńskićy, współtowarzysza fizyokra-
tyków syeńskich i akademików padewskich i bo-
nońskich, tłómaczona z franeuzkiego przez Stanisła-
wa Szymańskiego. W Warszawie, w druk. nadwor-
nóy I. K. Mei i p. Komissyi edukacyjney r. 1785,
w 8-ce, str. 188.

Sposób dla rodziców fizycznego wychowania dzie-
ci, napisany po francuzku przez p. Ballexserda, bie-
głego w sztuce lekarskićy; z francuzkiego zaś na
oyczysty język przetłumaczony. Warszawa, Lwów,
Poser, 1TT4, w 8-ce, str. 252.

Ballin Samuel Jakób.
Observationes de cholera asiatica. Cracoviae, Vien-

nae, Pragae aliisque in locis institutae. Hauniae,
1832, w 8-ce, str. 116, Diss. inaug.

Baltazar z Zimorzarza, ob. z Zimorza-
rza B.

Bałwański Antoni, promowany do stopnia
doktora medycyny w Krakowie 1835 r.,
zajmował się wykonawstwem lekarskićm
w Grodnie. Ogłosił:
De animae organis s. organologia nec non fistu-

la vesieo-vaginali. Craeoviae, 1835, w 8-ce, str. 62,
1 tb. Diss. inaug.
Ogólny pogląd na źródło i znaczenie drgawek epi-

leptycznych objawiających się podczas spłynienia
krwi, a także na istotę wielkićj choroby. (Tyg. lek.
1859, Nr. 31—30).

Spostrzeżenia praktyczne o bólach nerwów peryo-
dycznie przestankujących i o zamaskowanćj zim-
niey. (Tyg. lek. 1860, Nr. 22—24).

Spostrzeżenie bólu połowicznego głowy nerwowe-
go, natury syfilitycznej. (Tyg. lek. 1861, Nr. 50—52).

Eklampsia u pierwiastki przy końcu ósmego mie-
siąca ciąży. —Poród przyspieszony. — Zapalenie żył
maciey.—Wyzdrowienie. (Tyg. lek. 1862, Nr. 4, 5).

Spostrzeżenie wodowstrętu, ze zwróceniem uwagi
. na poznaki tćj choroby, wywiązującćj się u psa, a tak-

że na leczenie, mianowicie za pomocą gminnych
środków uskutecznione. (Tamże, 1862, Nr. 18—20, 22).

Spostrzeżenie gośćca ostrego (rheumatismus acu-
AE mięśniach piersiowych. (Tyg. lek. 1862, Nr.

, 28.
Bamberg Henryk (Polono-Borussus).
De hydrocephalo acuto. Berolini, 1826, w 8-ce.

Diss. inaug.
Bandkowski Kasper, uzyskał stopień ba-

kalarski w Krakowie 1584 r., był późnićj
doktorem medycyny.

Oettinger: Rys dziejów... str. 220. Muczkowski:
Lib. prom. str. 229.
Bandrowski Sas Juliusz Maryan z Nowo-

sielec, ur. 18 grudnia 1855 r. nauki gimna-
zyalne odbywał w Buczaczu, Stanisławowie:
i Lwowie; medycyny od r. 1874 słuchał
w Krakowie. Osiągnąwszy 1881 r. stopień
doktora medycyny, osiadł w Rzeszowie,
gdzie dotąd pełni obowiązki lekarza przy
szpitalu więziennym.



Bandtke—Baranowski. 17

Bandtke Jerzy Samuel (1768—1835), nie

lekarz.
O kołtunie — wiadomość literacka. Ozytana 15

Marca 18:6 r. (Roczn. T. N. Kr., T. XII, 1827, str.

65—79). *
Nekrolog dwóch braci 8. p. Walentego Bartscha,

senatora dożywotniego wolnego miasta Krakowa

i Jana Kantego Bartscha, doktora medycyny. Qzyta-

ny 15 Marca 1826. (Tamże, str. 80—89).

* Banting William.
Otyłość; sposoby jój powstawania, zapobiegania

i leczenie według systemu Williama Bantinga. Po-

znań, L. Merzbach, 1865, w 8-ce, str. 29.

Barach Adam.
Dissertatio medico-praetiea de hydrope ventrieu-

lorum cerebri acuto. Viennae, 1831, w 8-ce, str. 28.

Die Brom-und Jodhaltigen alkal. Heilquellen und

das Eisen-und Kohlen-W asserstofigas-Wasser_ zu

Iwonicz im Kónigreiche Galizien, mit besonderer Be-

riieksiehtigung der Heilkrifte der einzelnen Bestand-

theile der Jod-und Bromhaltigen Mineralwisser und

der Wirkung dieser Heilquellen im Allgemeinen, his-

torisch, topographisch, naturhistorisch und therapeu-

tisch dargestellt. Iiwów, Stanisławówi Tarnów, Mi-

likowski, 1842, w 8-ce, str. IV i 187.
Bemerkungen iiber einige die Heilung der Krank-

hciten des Kaltwasser-Gebrauchs zu Grifienberg fór-

dernde Heilpotenzen, als ein Beitrag zur niheren

Kenntniss und Wiirdigung derKaltwasser-Heilan-

stalt Griiffenberg. Lemberg, 1846, in 8-0, str. 30.

Baranek, słynął na Wołyniu jako zdolny

lekarz; popierał wody mineralne Kozińskie.

Por. O wodzie miner. Kozińskićj, str. 289, 298.

Baraniecki Tomasz, ur. 29 grudnia 1801 r.

w Galicyi, w okolicach miasteczka Bucza-

cza; nauki szkolne ukończył w Buczaczu,

dwuletni kurs filozofii odbył we Liwowie

(1817 — 1820). Zmuszony liwów opuścić,

przybył 1820 r. do Krzemieńca, stąd 1821 r.

udał się do Wilna, gdzie przykładał się

do nauk lekarskich. Osiągnąwszy 1825 r.

stopień doktora medycyny, osiadł w roku

następnym w Jarmolińcach na Podolu,

gdzie zjednał sobie rozgłośneimię jako zdol-

ny lekarz i zacny obywatel. Umarł 20 maja

1859 r.; grób jego ozdobiono pomnikiem

postawionym ze składek publicznych całój

prowineyi. Wydał:
De morbis sacci laerymalis. Vilnae, typ. Marci-

nowski, 1825, w 8-ce, str. 49. Diss. inaug.

" Wiele ulotnych poezyj w czasie swego pobytu

w Wilnie, umieszezał w czasopismach, a nadto prze-
łożył na język polski dwa dzieła lekarskie: Bella
i Briimninghausen'a (0b).

(Portret i życiorys T. Baranieckiego znajduje się
w Tygod. illustrowanym. T. I, 1860, Nr. 18).

Baraniecki Adryan, syn Tomasza, urodz.
1828 r. w Jarmolińeach, nauk lekarskich
sluchał w Kijowie stopień doktorski uzys-
kał w Moskwie. Odbywszy podróż nauko-

„w za granicą, osiadł w Jarmolińcach, gdzie

Ę yn: dał się poznać jako zdolny lekarz i

gorliwy orędownik oświaty ludowćj. Opu-
chodzić p oele, przebywał lat kilka na za-
F Ku k uropy; od roku 1868 mieszka
01 dalia gdzie z zaparciem się pracuje

około dalszego rozwoju Muzeum technicz-

SŁOWN. LEK. POL.

no-przemysłowego, które własnóm stara-
niem i kosztem założył i miastu ofiarował.
B. należy do pierwszych założycieli stowa-
rzyszenia lekarzypolskich w Paryżu (1858

roku) i stowarzyszenia lekarzy podolskich
(1859 r.)
© Notice sur le petit—lait en gónóral et en partieulier
sur les bains de petit—lait en Bessarabie par... lue

A la sóance publique annuelle de socićtć módieale

allemande le 11 mai 1858. Paris, A. Delahaye, 1858,
w8-ce, str. 28. (Sprawozdanie podał Bącewicz w Pam.

tow. lek. warsz. T. XLI, str. 291).
O Janie Smerze mniemanym. lekarzu polskim. Roz-

prawa czytana na posiedzeniu Tow. lek. podol. d. 27
października 1860 r. Warszawa, 1862, w 58-ee, str.17.

Przyczynek do notatek o historyi akuszeryi w Pol-

see D-ra Zieleniewskiego. (Tyg. lek. 1861, Nr. 48).

O stowarzyszeniach lekarskich prowincyonalnych.

Lwów, druk K. Pillera, 1861, w 8-ce, str. 21.

Program topografii lekarskićj przyjęty przez Tow.

lek. podolskie za osnowę swych badań topograficz-

nych. Lwów 1861, w 8-ce, str.8.

(Dwie ostatnie prace ocenił W. Siekaczyński wBi-
bliot. warsz. 1861, IV, str. 701).

O materyałach do topografii i statystyki lekar-

skiej Podola. Petersburg, Ohryzko, 1866, w 8-ee, str. 28,

Materyały do topografii lekarskićj, Kamieniec Po-

dolski, druk Dawida Kraiza 1862. (Wyszły dwa ar-

kusze, zaniechano dalszego druku).

(Portret tego zasłużonego męża, krótki życiorys

i opis muzeum techniczno-przemysłowego umieścił

Tygodnik illustrowany Z r. 1872, Nr. 256 i Tygodnik

powszechny z r. 1880, Nr. 40).

Baraniecki Mieczysław, syn Tomasza,

brat Adryana, wielce ceniony lekarz i zae-

ny obywatel, um. w Jarmolińcach 16 mar-

ca 1876 r. w 43 r. życia.

Barankiewicz Maciej,
ogłosił:

Considórations sur Tincertitude des signes de la

saburre gastrique dans les fidvres. (Graperona Bull.

des se. med. Paris. T. LIL. 1809, str. 73).

O szczególnych własnościach głównicy żytnićj (se-

eale cornutum) w przypadkach ciężkiego rodzenia.

(Pam. tow. lek. wil. T. LI, ste. 164—196).
O niebezpiecznym krwotoku po wyrwaniu zęba

trzonowego. (Pam. tow. lek, wil. T. I, str. 226—2351).

O womicie czarnym i macicy w guzy skostniałe po-

rosłćj. (Tamże, T. LI, str. 300—315).

O wakcynie. Wilno, J. Zawadzki, 1815, w 8-ce,

str. 22. *

Na pismo „O łączeniu medycyny z chirurgią* przez

A. Beeu, w Dzienniku wil. Nr. 31, umieszczone, 0d-

powiedź. Warszawa, 1817, w 8-ce, str. 38.

„_ Baranowski Antoni, rodem z Litwy.
De moxa japonica ac sinensi. Vilnae, Marcinow-

ski, 1828, w 8-ce, st. 38. Diss. inaug. |

Baranowski Ignacy, bardzo wzięty prak-

tyk warszawski, ur. w Lublinie 1838r., na-

uki lekarskie ukończył w Dorpacie 1858 r.

i tegoż roku został ordynatorem w szpitalu

Ś. Ducha w Warszawie; 1859 r. odbył wy-

cieczkę naukową za granicę; 1862 r. objął

obowiązki lekarza w szpitalu Dzieciątka

Jezus i tegoż roku 19 września został ad-

junktem przy klinice terapeutycznćj Szko-

ły Głównój. Z otwarciem Uniwersytetu

warsz. został docentem terapii ogólnćj i

dyagnostyki lekarskićj, a od 1871 r. też

2

lekarz wileński,
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przedmioty wykłada jako professor nadzwy-
czajny. Ogłosił:
Nonnulla de lentis humore aqueo imbibito post ca-

taraetarum operationes intumescentia, Dorpati, 1858,

w 8-ce, str. 35. Diss. inaug.
Kilka słów o odczytach p. Lemercier i barona du

Potet. (Tyg. lek. 1859. Nr. v).
Uwagi nad urządzeniami służby zdrowia w Króle-

stwie Polskiem, (przedstawione Komitetowi Tow. lek.

warsz. do rozpatrywania tychże urządzeń ustanowio-

nemu). (Pam. t. 1. w. T. XLVIII, 1862, str. 175, 245).

Nadto na posiedzeniach tow. lek. warsz. zakomu-

nikował:
Powikłana wada serca. (Pam. tow. lek. warsz. T.

LXIX; 1873, str. 6, 55).
Wypadki gorączek bagiennych. (Tamże, T. LXIX,

1873, str. 101).
Rak żołądka. (Tamże, T. LXXII, 1876, str. 408). ;

Sprawozdania z prac Chojnowskiego i Ohałubiń-

skiego.
Historya ehoroby prof. Lewitskiego. (Tamże T.

LXXVI, 1880, str. 722723).
Barański Antoni, doktór medycyny, pro-

fessor w szkole weterynaryi we Liwowie,
ogłosił:

Instytut weterynarski we Wiedniu. (Przegl. lek.

1879, Nr. 9 i 10).
Ostatnie dni zakładów kontumacyjnych w Galicji

i Bukowinie. (Przegl. lek. 1881, Nr. 22).
Leitfaden der Veterinix—Polizei. Wien u. Leipzig,

Urban et Schwarzenberg, 1881, w 8-ce, str. 198,

- Barasch Juliusz, ur. w Brodach 1815 r.

nauk lekarskich słuchał w Lipsku i Ber-.
linie.

Synopsis impetiginum. Berolini, 1841, w 8-ce, str.
32. Diss. inaug.

Rarbar Ignacy, z Sambora w Galiceyi,

ukończywszy szkolę chirurgiczną we Liwo-
wie, udał się do Zurychu dla dalszego
ksztalcenia się w naukach lekarskich i tu

1875 r. stopień doktora uzyskał. Ogłosił:
O przyczynach matactwa lekarskiego w kraju na-

szym. (Przegl. lek. 1871, Nr. 17, 18, 19, 21, 24, 25).

Ueber einige seltenere syphilitische Erkrankungen

des Auges. Ziirich, 1873, w 8-ce, str 80. Diss. inaug,
O kilku przypadkach niezwykłej choroby kiłowój

oka, (Przegl. lek. 1873, Nr.51,52. 1875, Nr 16, 17),
Listy z Konstantynopola. (Tamże, 1878, Nr. 25, 29.

1879, Ńr. 21).
Barcellin Piotr.
Quintac essentiae abo prawdziwego balsamu Roz-

marynowego przedziwnćy mocy y przyrodzenia y uży-

wania iego dla zdrowia ludzkiego prawdziwe opisa-

nie. Przez szlachetnego P. Piotra Barcellina z Reatu,

niedawno w Wiedniu Rakuskim w druk podane a te-

raz znowu za pozwoleniem zaenego Senatu Krakow- *

skiego oddrukowane R. P. 1619, w 4-ce, k. nl.8.

Barcz albo Bartsch Jan Kanty. ur. w Kra-

kowie 1765 r., nauk lekarskich słuchał

w Krakowie przez lat trzy, jako kandydat

akademii do stanu nauczycielskiego w szóu-

ce lekarskićj; 1788 r. bawił w Wiedniu,

1789 w Bolonii, gdzie stopień doktora me-

dycyny uzyskał. Następnie doskonalił się

w medycynie we Francyi, Anglii, przeby-

wając najdłużćj w Edimburgu, gdzie napi-

sał uczoną rozprawę o gorączce nerwowej.

Po 8-letnich podróżach wrócił do kraju,
został fizykiem gimnazyum wołyńskiego

Barański—Barner.

w Krzemieńcu a po kilku latach, złożywszy
urząd, osiadł w Krakowie; zajmował się gor-
liwie praktyką lekarską do śmierci, która
nastąpiła 13 grudnia 1823 r. Cenny swój księ-
gozbiór bibliotece Jagiellońskićj przekazał.
W bibliotece uniw. jag. znajdują się w rękopiśmie

jego: Adnotationes in praelectiones il. ac celeb.
Frank. Ticini, 1792, 1793 i 1794.

Por. Roczn. T. N. Krak. T. XII, 1827, str. 84—89,

Barcz Stanisław Michał, rodem ze Iiwo-
wa, do nauk filozoficznych i lekarskich
przykładał się w Krakowie (1682 — 1684);
następnie doskonalił się w Padwie i tu
1687 r. był radcą narodowości polskićj.
W 1708 r. miał sobie powierzony urząd
rajcy m. Iuwowa.

Por. Zubrzycki: 1. c. str. 461. Przeździecki. 1. e.
Muczkowski: Liber promot. str. 350, 353.

Bariensis Jakób Ferdynand,rodem zWłoch,
lekarz Zygmunta Ii LI, przybył do Pol-
ski z Boną Sforcyą, zaślubioną Zygmunto-
wi I (1518). Wydał:
De regimine a peste praeseryativo tractatus, nune

primum temporis necessitate in lucem editus, ad sa-
nitatem tuendam. Cracov., Ungler, 1548, w 8-ce,
Przypis Janowi Tarnowskiemu, kasztelanowi kra-
kowskiemu.
De felici eonnubio sereniss. Hungariae regis Joan-

nis, et Isabellae, Poloniae regis filiae; et de laudibus
utriusque Sigismundi Poloniae regum, ac reginae
Bonae Sfortiae, totiusque regni Poloniae, Epistola
ad Nicolaum Antonium Carmignanum nobilem Nea-
politanum, Bariensem castellanum, et sereniss. regi-
nae Bonae thesaurarium. Oracoviae, Math. Scharfen-
berg, 1539, w 8-ce.
W bibliotece uniw. jag. znajduje się jego rękopis:
Liber de Nativitatibus Jacobi Bariensis, qui dilu-

cidarium Ptolomei Quadripartitum appellatur: Opus
quidem astrologis et omnibus futura in hominum vita
scire volentibus apprime necessarium, in quo pluri-
ma directionum problemata Joannis de Monte Regio
dilucidantur. (1547). j

Barkmann Kazimierz, rodem z Litwy.
De contagio. Vilnae, 1812, w 8-ce. Diss. inaug.

Barner Jakób, ur. 1641 r. w Elblągu, na-
uk filozoficznych i lekarskich słuchał w Lip-
sku. Ohemii uczył w Padwie około 1670 r.;
następnie czas jakiś był professoremw Lip-
sku. Wróciwszy do kraju, wykładał nauki
lekarskie i filozoficzne w gimnazyum gdań-
skióm, pełniąc przy tem obowiązki nadwor-
nego lekarza króla Jana LI (?). Um. 1686 r.
Uczeń Sennert'a, wielki zwolennik van
Helmont'a, wsławił się swego czasu dzieła-
mi dotyczącemi chemicznćj teoryi medycy-
ny. Wydał:

Dissertatio epistolica ad virum summi nominis Jo-
elem Langelott seu prodromus vindiciarum. experi-
mentorum ac dogmatum suorum, quae David Van der
Becke cornieula, plumis alienis ornata, in epistola de
volatilisatione salis tartari, ae nupero traetatu de
experimentis ac meditationibus circa principia natu-
ralia pro suis vindicavit, agiturque de genuino alea-
lisata volatilisandi modo. Vindobonae, 1667, w 8-ce.

Exercitium chymieum delineatum. Patavii, 1670,
W 4-08.
,Prodromus Sennerti novi, seu delineatio novi me-

dicinae systematis, in quo quidquid a primis saeeulis
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in hunc usque diem prodiit; Hippoeratis, Galeni, Pa-
racelsi, Helmontii, Sylvii, Willisii ete. dogmata de
arte ex principiis anatomico-chymicis examinantur.
Viennae, 1674, w 4-ce.

Spiritus Yvini sine acido, hoc est, in spiritu vini et
oleis indistincte non esse acidum, nee ea propterea a
spiritu urinae revera eoagulari, demonstratio curio-
sa, eum modo conficiendi salia volatilia oleosa, e0-
rumque usu. Lipsiae, 1675, w 8-ce.
Chymia philosophica perfecte delineata, docte

enucleata et feliciter demonstrata, a multis hactenus
desiderata, nune vero omnibus philiatris conseerata,
cum brevi sed aceurata et fundamentali salium doc-
trina, medieamentis etiam sine igne ceulinari parabi-
libus, nec non exercitio chymiae. appendicis loeo lo-
cupletata. Norimbergae, 1698, w 8-ce. (Jest to jeden
z najlepszych podręczników chemicznych swego czs-
su. Stahl tak wielką przywiązywał doń wartość, że
się go wyuczył na pamięć).
Favnlótjąjóśoże di dzieło: De Machia-

vello medieo.
Por. Biographie medieale, T. I, str. 560. Cuvier 1.

e. T. II, 365. T. ILI, 65.

* Barnes R.
Odczyty o operacyach akuszeryjnych. Przekład

D-ra Stan. Kondratowicza. Warsz. druk Gaz. lek.
1875, w 8-ce, str. 394, VI.

Baroc Adam, był lekarzem przy zakła-
dach papierniczych w Soczewce. Wydał:
Gimnastyka pod względem wpływu swego na

utrzymanie i przywrócenie zdrowia. Warszawa, druk.
J. Jaworskiego, 1858, w 8-ce, str. 32.

Bart Zacharyasz, (mylnie nazwany Bar-
thy), rodem z Poznania, doktór filozofii
i medycyny za czasów Zygmunta III, biegły
w języku greckim, łacińskim i arabskim.
Do nauk przykładał się w uniw. lipskim
około 1580 r.
De epidemia sive febre pestilientiali et maligna li-

ber Quae hisce temporibus in regione septentrionali
saeviebat; neque adhue desinit vagari: eoncommitan-
tia nonnunquam sibi habens symptomata gravia, si-
ve Graecorum exanthemata, botor, aliis bullae et
papulae, vulgariter vero petetiae vocata. Posnaniae,
apud viduam et haeredes Joannis Wolrabi, 1598,
w 12-ce, k. nl. 74. Ded. Adamowi Sendziwojowi Czarn-
kowskiemu. Pod dedykacyą podpisał się Zacharias
Bart.
Por. Wiszniewski: Hist. lit. pol. IX, 561. Siar-

czyński: Obr. panow Zygm. LII, I, 21. Bandtkie L.:
Hist. drukarń, I, 233. Dykcy. biogr. histor. str. 116
Starowolski: Hecaton. str. 104. Gąsiorowski: 1. e. Il,
227. Tomkowicz: Metrica nec non liber nationis po-
lon. univ. lips. 1881, str. 28,

* Barthels C.
Rozmaite odmiany przewłocznego rozlanego zapa-

lenia nerek. Przełożył D«. Wład. Rudnieki. Warsza-
wa, 1873, w 8-ce, str. 78.

Barthold. lekarz zamieszkały w Rako-
wie przy końcu XVI i na początku XVII
stólecia, zwolennik aryanizmu, wsławił się
szczęśliwóm leczeniem.

Por. Lubienie*ki: Hist reform. Pol. str. 250. Dyk-
cyon. biogr. pows. 116. Gąsiorowski: 1, 332. Roczn.
wyd. lek. III, 443. Siarczyński: I. 19.

Bartkowski Hilary, ur. 13 maja 1849 r.
vywałdzie (Rehwalde), nauki gimna-

zyalne ukończył w Chełmnie, medycyny
sluchałod 1870r. w Gryfii a od 1872—1874
w Berlinie.

Ww

Experimentelle Untersu'hungen iiber die Transfu=
sion von Voyelblut in Saugethiere. Greifswald, 1874,
w 8-«e. str. 36. Diss inaug,

Bartkowski Klemens. spółczesny lekarz
homeopata w Warszawie.

Sprostowanie mylnych mniemań o medycynie ho-
meopatycznćj, jako odpowiedź na broszurę p.t. Kilka
słów w obronie nauki i prawdy i inne podobne pisma.
Wbrzeca druk. A. Lewińskiego, 1870, w 8-ce,
str. 30.

Bartłomićj ze Stradomia, ob. ze Strado-
mia B.

Bartmański Ferdynand, ur. 1937 r. w Krze-
szowicach, nauk lekarskich słuchał w Kra-
kowie, gdzie 1669 r. stopień doktora medycy-
ny uzyskał. Początkowo był lekarzem przy
zdrojowisku Zegiestowskim a równocześnie
lekarzem miejskim w Muszynie. późnićj
mieszkał w Rozwadowie i Leżajsku (w ob-
wodzie Rzeszowskim). w roku 1879 osiadł
w Niepołomicach (w obwodzie Bocheńskim).
Ogłosił:
Kilka słów o cholerze epidemicznćj w Rozwadowie.

(Przegl. lek. 1873, Nr. 26).
Wyleczenie drgawek niemowlęcych (eclapsia in-

fantum) za pomocą wdóchania ehloroformu. (Tamże,
1876, Nr. 15).
O wodniku chloralowym, z wykładu D-ra Józefa

Pollaka w Salzburgu. (Tamże, 1874, str. 340, 347,
356 1 362).

. Nadto jeszcze 1869 r. przełożył ©. F. Kunze'go:
Compendium medycyny praktycznćj. Praca ta pozo-
staje w rękopisie. Ej

Bartolan (Bartholanus) Stanisław, rodem
z Sandomierza, lekarz, kształcił się w aka-
demii krakowskićj i tu stopnie filozoficzne
uzyskał 1588i 1590 r.; 1589 r. nobilitowa-
ny; czynił poslugi wojenne na wyprawach
do Inflant i do Wołoszczyzny; jako sekre-
tarz króla Zygmunta Il-o nieraz w wa-
żnych zleceniach jeździł do Niemiec, Fran-
cyi, Anglii i Hiszpanii. Umarł 1618 r. ma-
jąc lut 45; w kościele 5. Ducha w Sando-
mierzu pochowany. Broscyusz przytacza
jego lek przeciw chorobie wenerycznój.

Siyismundi IIL Pol. et Sueciae regis insignis ex.
Carolo vietoria. s. 1. et an. w 4-ce, fol. z planem
twierdzy Wolmaru. (1605).

In obitum J. Zamoscii laecrymae. Zamoscii, 1605,
W 4-0e. ż

Por. Muezkowski: Lib. promot. s. 235, 238, Swięc- |
ki. 1. c. I, str.8 Juszyński: Dyke. poet. I, str. 14. Siar-
czyński: Obraz... I, str. 20 Vetrycy Seb. Ethyka, str.
297. Starowolski: Monum... str. 675. Czacki: Tabliee
indygenatów i nobilizacyi w dziele o Litew. i Pols.
prawach. T. 1.

Bartolozzy Feliks, doktór medycyny uni-
wersytetu florenckiego i pisańskiego, le-
karz wojska roszyjskiego, ostatecznie le-
kurz praktyczny w Dubnie na Wołyniu,
wydał:

Avis aux meres pour la eonservation de leurs en-
fants pendant la grossesse et pour leur ćdueation
physique, depuis la naissance jusqwa lage de pu-
bertć, ave* des experienees sur les vers. Vilna, druk.
Uniw., 1808, w 8-ce, str. IX i 140.
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Traitó sur Fexercice A cheval envisagć comme
rómtde pour conserver et prolonger la vie de I'hom-
me. Vilna, typ. Univ., 1608, w 8-ee, str. XIi 71.

Bartoszewicz Joachim, ur. 1834 r. w San-
domierzu, ukończywszy nauki lekarskie
w akademii medyko-chirurgicznćój w Pe-
tersburgu, w r. 1856 objął służbę leka-
rza w gwardyi wojska rossyjskiego; w r.
186ł uwolniony od obowiązków wojsko-
wych, przybył na stałe zamieszkanie do
Warszawy. Obecnie jest lekarzem policyj-
nym (nadzór nad nierządnicami) i lekarzem
instytutu głuchoniemych i ociemniałych.
De rheumatismo articulari acuto. Petropoli, 1856,

w 8-ce, str. 24. Diss. inaug. :
Na posiedzeniach warsz. tow. lek. zakomunikował:
Zależność głuchoniemoty u dzieci zrodzonych

z małżeństw pokrewnych. (Pam. tow. lek. w. T. LXII,
1869, str. 351).
Uporczywa, długo trwająca czkawka i wymioty;

wyzdrowienie po wyjściu za mąż. (Tamże, T. LXV,
1871, str. 26).
Knteritis acutissima u dzieci. (Tamże, T. LXVII

1872, str. 18).
Bartoszewicz Józef, zamieszkały w po-

wiecie Dubieńskim.
"De -laryngitide pseudo-membranacea. Petropoli,

1847, w 8-ce. Diss. inaug.
Bartoszewicz Józef Aleksander, do stop-

nia doktora medycyny promowany w Wil-
nie 1827 r., był imspektorem urzędu lekar-
skiego w Pskowie a ostatnio w Wilnie,
gdzie 21 kwietnia 1870 r. życia dokonał.
De unguium eurvatura. Vilnae, Gliiksberg, 1827,

w 8-ce; str. 27, 1 tabl. Diss. inaug. Ded. Sewerynowi
- Gałęzowskiemu.

Nadto przełożył na język polski kilka utworów
dramatycznych. . ;

Bartoszewicz Wacław, medycyny uczył
się w Moskwie; stopień doktorski osiągnął
w Paryżu. Wydał:
Traitement des affections cutanćes par les scari-

fieations. Paris, Alph. Derenne, 1882, w8-ee, str.
„ 179. Diss. inaug.

Bartoszewski Walenty, jezuita, nie był
lekarzem. Wydał:
Bezoar z łez ludzkich czasu morowego powietrza

utworzony w r. 1624 i zacnemu magistratowi miasta
Wilna ofiarowany. Wilno, 1630.
Bezoar z łez ludzkich w czasie powietrza morowe-

go utworzony, gdy znowu mor oraz i głód w r. 1630
na kraje nasze nastąpił, na żądanie ludzi nabożnych
powtóre z przydatkiem nowym przez niegoż wydany.
Wilno, b. w. r. i m. dr. 15 pieśni wierszem. Na trzech
ostatnieh kartkach są dodane przepisy lekarskie p.n.
Nauka przeciwko morowemu powietrzu doświadczo-
na i od wielu sławnych doktorów spisana.

Barwiński Oskar Waleryan, ur. 1844 r.,
w. Dobrem mieście (Guttstad) w Prusiech
Zachod., nauk lekarskich słuchał w Wiirz-
burgu od 1863 r., w Królewcu od r. 1865
i w Berlinie od roku 1867.
Ueber die Basedow'sche Krankheit. Berlin, Scha-

de, 1868, w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.
Barzycki Józef, lekarz powiatowy w Rze-

szowie, ogłosił:
Przypadek wodowstrętu (hydrophobia) spostrze-

gamy w szpitalu $. Łazarza. (Przegl. lek, 1868, Nr.6).

Basa Wojciech, zwany także Qiman, Misel-
lus, z Poznania (Albertus Posnaniensis),
syn Błażeja, ur. 1501 r., stopnie filozoficz-
ne uzyskał w, Krakowie 1520 i 1522 r.;
ukończywszy nauki lekarskie w Padwie,
obrany był członkiem wydziału lekarskie-
go w akademii krakowskićj 1552 r. Nadto
był rajcą miejskim i przybocznym lekarzem
królewskim. Um. 14 czerwca 1563 r. On,
zdaje się, gdy z Włoch do kraju wracał, od-
wiedził Paracelsa 1527 r. w mieścieSt. Veit.

Por. Starowolski: Monumenta Sarm. st. 113. Rocz.
wyd. lek. T. I. str. 384. T. II, str. 46. T. III, str. 438.
Muczkowski: Statuta str. 174. Sprengel K.: Versuch
einer pragm. Geschichte der Heilkunde. T. III, str. 442.
Lessing: Paracelsus... Berlin, 1839, str. 17. Oettin-
ger: Rys... str. 153—156.

Bassaeus (Baza) Wojciech, ze Szczebrze-
szyna, doktór medycyny, zakonnik, wydał:
Epitome xenodochii M. Alberti Bassaei Scebresi-

nensis F, Ordinis 8. Spiritus: sive capita quaedam ex
xenodochio s. libro de officio” erga hospites, peregri-
nos, pauperes, variasque miserabiles personas: prop-
ter reformandum hospitalia, edita. Inter alia, quae
hie sunt, praecipue origo.F. hospitaliorum ordinis S.
Spiritus, eorumque debitam officium; item facultas
episcoporum in hospitalia suae dioecesis deseribun-
tur... raeoviae, apud Matthaeum Siebeneycher, 1570,
w 8-ce, k. nl. 64.

Batalin Maciej.
Opisanie epidemii odry, która w miesiącach listo-

padzie i grudniu r. 1821 oraz w styczniu r. 1822,
w Mohylewie nad Dnieprem panowała. (Dziennik
med. chir. i farmacyi, Wilno, 1822, T. I, str. 220—228)

Batkowski Antoni, ur. 1847r. w Poznaniu.
Die citrige Entziindung der Gallenginge. Breslau,

1869. Lindner, w 8-ce, str. II i 52. Diss. inaug.

Baudouin de Courtenay Jan, konsyliarz
dworu król. polsk., zmarły 2 marca 1822 r.
w Warszawie, stosował mesmeryzm do le-
czenia chorób.
Rzut oka na mesmeryzm, czyli systemat wzajem-

nych wpływów i skutków, objaśniający teoryę i prak-
tykę magnetyzmu zwierzęcego, Z wyszczególnieniem
rąk pociągów i substytutów udzielających płyn ma-
gnetyczny, z nauk samego Mesmera i najsławniejszych
uczniów jego kródko (1) zebrany. Warszawa, 1820,
W 8-ce, str. XIV i 86. E

Odpowiedź na recensyę rzutu oka na Mesmeryzm
umieszczoną w Nr. 7, Gazecie Literackiey. Warszawa,
w druk. St. Dąbrowskiego, 1821, w 12-ce, str. 16.

Dokończenie mesmeryzmu, czyli cała tajemniea ma-
gnetyzmu zwierzęcego, odbyta w katechizmie wysta-
wującym dokładnie działanie magnetyzmu, i w in-
nych ważnych spostrzeżeniach wyciągniętych z akt
magnetyzmu, z zyciną magnetyzmu, jak go sobie Chiń-
czycy wystawują. Warszawa, nakładem autora, druk
N. Gliteksberga, 1821, w 8-ce, str. XXIi 128.

Głębsze uważanie magnetyzmu czyli część teoryi
praktycznej magnetyzmu zwierzęcego, opartćj na fizy-
ce Mesmerowskiej, czyli systemacie wzajemnych
wpływów ciał świat składających. Z krótkim rysem
sztuki lekarskićj i jój zawodności, oraz z odpowiedzią
na zarzuty przeciwko magnetyżmowi, z wierną ryciną
Mesmera magnetyzującego. Warszawa, w druk. St.
Dąbrowskiego, 1821, w 8-ce, str. 12 i4.
Odpowiedź na krytykę na głębsze uważanie Mes-

meryzmu w Gaz. literackićj Nr. 12. Warszawa, druk.
S$. Dąbrowskiego, 1821, w 8-ce, str. 8.
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Bauerertz Adam, urodz. 4 lipca 1845 r.,
ukończywszy nauki lekarskie w Warsza-
wie 1869 r., parę lat doskonalił się w me-
dycynie za granicą. Od r. 1872 stale miesz-
ka w Warszawie.
Przypadek wyleczenia wiądu pacierzowego (tabes
R: atactica). (Pam. t. l. w. T. LXXVII, str. 778
—174).

Przełożył dzieło A. Kussmaula (ob.).

* Bauhinus Gasp. (1560—1624).
De corporis humani partibus externis. Basileae,

1582, w 8-ce. Ded. Stan. com. Ostrorogano Kosmine-
ciano.

Toż, 1588, w 8-ce.
'Toż, 1597, w 8-ce. Ded. Jerzemu i Janowi Radzi-

wiłłom.

Bayer Karol, lekarz warszawski, asystent
kliniki dyagnostycznćj, wspólnie zA. Klsen-
bergem ogłosił:
Przypadek niedokrwistości złośliwćj samoistnej.

(Gaz. lek. 1881, str. 525—580).

z Bazylei Jan, syn Hieronima lekarza, wpi-
sany do album uniw. krak. 1488 r.. był
doktorem medycyny, professorem a w r.
1508 rektorem akademii krakowskićcj.

Por. Rocz. wyd. lek. T. II, str. 45. T. III, str. 437.
Oettinger: 1. c. str. 94.

Bącewicz Jan, ur. 1799 r. we wsi Kietu-
nie, w powiecie telszewskim, gub. kowień-
skićj; początkowe nauki pobierał w szko-
łach ks. dominikanów w Kalwaryi; 1817 r.
udał się do Wilna, gdzie uzyskawszy sto-
pień kandydata filozofii, poświęcił się nau-
kom lekarskim. W roku 1823 otrzymał
stopień doktora medycyny, przybył do
Warszawy i objął miejsce ordynatorawszpi-
talu wojskowym ujazdowskim; obowiązki te
pełnił do r. 1838. W r. 1825 został człon-
kiem czynnym Tow. lek. warsz.; 1834 człon-
kiem Tow. lek. wileńskiego; 1838 — człon-
kiem rady lekarskićj i egzaminatorem z te-
rapii i patologii dla osób starających się
o pozwolenie wolnóćj praktyki lekarskićj
w król. polskióćm, lub o wyższe stopnie na-
ukowe; w r. 1841—członkiem rady szczegó-
łowój Instytutu głuchoniemych w Warsza-
wie; 1855 — członkiem Rady głównój opie-
kańczćj zakładów dobroczynnych w Kró-
lestwie. Umarł 27 grudnia 1864 r., poczy-
niwszy liczne zapisy na cele dobroczynne,
między innemi dla kassy wsparcia wdów
i sierot pozostałych po lekarzach. Jego hoj-
ności zawdzięcza również warsz. Tow. lek.
dom, jaki obecnie posiada.
De extirpatione mammae. Vilnae, 1832, w 8-ce, str.
Diss, inaug.
tzykład anewryzmatu aorty brzuchowój i arteryi

nerkowej, (Pam. lek. warsz. T. II, str. 86—95).
Przykład szczęśliwie uleczonego ropienia wątroby.

(Tamże, str. 95100),
ł oWwarzystwie lek. warsz. komuniko-Wd.zeżenia z praktyki lekarskiej:

a 10roba sorączkowa z wyrzutem w formie pustułek
AW zy z kawaleryi, (Pam. tow. lek. w. T. I, 1837,

Choroba gorączkowa, w którćj oprócz zjawisk za-
palenia błon mózgowych wystąpiły bóle stawówi pla-
my czerwone,czułe na dotknięcie. (Tamże, T. I, 1837,
str. 35).
Reumatyczne sparaliżowanie członków dolnych.

(Tamże, T. I, 1837, str. 35). 3
Zapalenie szyi macieznój uwarunkowane obecnością

„kamieni pęcherzowych. (Tamże, T. I, 1837, str. 37).
Wyjście ciał obcych z ran postrzałowych niezwy-

kłym sposobem. (Tamże, T. I, 1837, str. 106).
O użyciu żelaza rozpalonego we wrzodach po ra-

nach postrzałowych. (Tamże, T. I, 1837, str. 107).
O udzieleniu się ludziom nosacizny końskićj. (Tam-

że, T. LI, 1839, str. 212).
Przerwanie kokluszu przez odrę. (Tamże, T. III,

1840, str. 22).
Skostnienie błony mózgowej u suchotniey. (Tamże,

T. IX, 1843, str. 59). :
Zapalenie wątroby. (Tamże, T. XI, 1844, str. 182).
Otrucie zimowitem (colehieum autumnale). (Tam-

że, T. XVI, 1846, str. 113).
O gorączce tyfóidalnćj. (Tamże T. XVII,

str. 230).
Zatrucie jagodami wilezćj wiśni (atropa belladon-

na). (Tamże, 'T. XIX, 1848, str. 68).
Ogólne rakowate zakażenie. (Tamże, T. XXIII,

2-gi posz. 1850, str. 29).

Spostrzeżenia nad chorobami panującemi. (Tamże,
T.XXV, 1851, str. 80, 131. T. XXVI, 1851, str. 40.
TT. XXVII, 2-gi posz. 1852, str. 28. T. XXVIII, 185”,
str. 68, 134. T. XXIX, 1853, str. 222, 250).
Gorączka tyfoidalna powikłana z zapaleniem błon

mózgowych a ukończona objawami zimnicy. (Tamże,
T. XXXIII, 1855, str. 87).

Szkorbuti plamica. (Tamże, T. XLII, 1860, str. 104).
Wskazania i przeciwwskazania do użycia kuracyi

w Salzbrunn w chorobach dróg oddechowych. (Tamże,
TD. XLIX, 1863, str. 43).
O działaniu wezykatoryi, jej skutkach i wskaza-

1847,

- niach. (Tygod. lek. 1857).
(Portreti życiorys J. Bącewicza umieścił Tygodnik

illustr. 1866, Nr. 338). ć

Beauprć Antoni Józef, rodem z Wołynia,
zmarły w Krzemieńcu 1872 r.

Specimen inaug. frequentiores hepatis morbos in
instituto elinieco vilnensi observatos exhibens. Vilnae,
1829, w 8-ee, str. 60. j

* Becker Gotfryd Wilhelm, (ur. 1778 r...
Rady lekarsko-fizyczne dla małżonków płci obojga,

których będzie skutkiem płodzenie pięknych i zdre-
wych dzieci. Z niemieckiego dzieła sławnego doktora...
przełożone, podług piątego wydania wydoskonalone- ,
go. Lipsk i Wrocław, nakł. B. W. Korna, 1807,
w 8-ce str. 143. h

Toż, których ma być skutkiem płodzenie pięknych
i zdrowych dzieci; z niemieckiego dzieła sławnego
doktora... przełożone podług piątego wydoskonalone- |
go wydania. Lipsk, 1820, w 8-ce, str. 145.

Tajemnice płci żeńskiej. Wyjątek z dzieł Tyssota,
na nowo stosownie do wieku naszego przerobiony.
Lipsk, 1809, w 8-ce, str. 190. (Ob. Tyssot). .

Beckher Daniel, ur. w Gdańsku 13 grud-
nia 1594 r., wykształcony w nauce lekar-
skićj w uniwersytetach niemieckich i duń-
skich, był od r. 1623 professorem fizyki
i chemii w Króleweu oraz nadwornym le-
karzem króla polskiego Zygmunta III (1625)
i elektora brandeburskiego (1629). Urząd
rektora akademii królewifekićj piastował
lat 5. Umarł 14 października 1655 roku.
Wydał:
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Medieus mierocosmus s. spagyria mierocosmi triplo
auctior et correctior, exhibens medicinam eorpore ho-
minis tum vivo tum extineto docte eruendam, scite
praeparandam et dextre propinandam. Cum indice
continente medicamenta ad eurandos morbos desum-
pta ex corpore humano tam vivo quam mortuo. Lug.
Bat. Marcus. 1633, w 4-ee, k. nl. 7, str. 170, k.nl. 3.

Toż, w Rosztoku, 1622, w 12-ce.
Toż, Londini, 1660, w 12-ce.
Mikrokosmologias pars prima continens infimi ven-

tris anatomiam XII disputationibus publice habitis
delineatam. Typ. Laur. Segebadii (1634), w 4-ce, k.
nl. 104.

Diss.
W 4-€e.
- Diss. de calido innato. Regiomonti, 1624, w 4-ce.

Diss. de laerymis. Regiomonti, 1634, w 4-ce.
Diss. de pipere et opio. Regiomonti, 1642, w 4-ee.
Diss. de asthmate. Regiomonti, 1642, w 4-ce.
Qommentarius de theriaca, Regiomonti, 1649,

W 4-0€.
De eultrivoro Prussiaeo observatio et curatio singu-

laris, decade positionum, variis rariarum observatio-
num historiis refertarum, illustrata. Regiomonti, typ.
Laur. Segebadii, 1636, w 4-ce, k. nl. 5, str. 80.

Toż, Lugduni, 1638, w 8-ce.
Toż, tamże, 1640, w 8-ce.

de affectu hypochondriaco. Regiomonti, 1623,

Toż, w tłomaczeniu niemieckióm w Królewen, 1643, .
W 4-00.

Nutzliche kleine Haus-Apothek oder Beschreibung
des Holunders oder Wachholders. Kónigsberg, 1642,
w 8-ce.

Toż, tamże, 1650 w 8-ce.
Toż, Giessen, 1665, w 8-ce.
Toż, Leipzig, 1685, w 8-ce.
"Nadto ogłosił wiele innych drobnych rozpraw, które

przytacza Jecher (Allg. Gelehrt. Lexie T. I, str. 901),
a za nim Gąsiorowski (T. II, str. 202).

Por. Gąsiorowski: l. e. II, 201, 458. Siarczyński:
Obr. pan. Zygm. III. I, 24. Eneyklop. powsz. III, 23,
Dykc. biogr. powsz. 126. Biograph. med. II, 98.

Beckher Jan, ur. 1621 r. w Gdańsku,
synowiec Daniela, był od r. 1652 lekarzem
w "Toruniu, gdzie tknięty zarazą umarł
1660 r.

Por. Zerneke: |. e. st. 275, 329.

Becu August, ur. w Grodnie 3 maja
1771 r. Dziad jego sprowadzony przez Sta-
nisława Augusta, w nagrodę zasług otrzy-
mał indygenat polski 1775 r. a ojciec jego
Jakób był nadzorcą fabryk w Grodnie za
Tyzenhauza. Nauk filozoficznych i lekar-
skich słuchał w Grodnie i Wilnie, gdzie
w r. 1789 stopień doktora filozofii a 1793
wieniec doktora medycyny otrzymał. W r.
1797 został mianowany w Wilnie zastępcą
professora materyi lekarskićj patologii i te-
rapii. W r. 1802 objął katedrę patologii,
hygieny i policyi lekarskićj w uniw. wileń-
skim. Był jednym z założycieli tow. lek.
wileńskiego. Nie wymawiał się od różnych
obowiązków spółecznych: był od r. 1817
do 1822 członkiem komitetu szkolnego;
w 1819 r. wizytatorem szkół; sekretarzem
towarzystwa biblijnego od 1817 do 1824 r.;
lekarzem siósty, miłosierdzia etc. Zabity
od pioruna we własnóm mieszkaniu 26 sier-
pnia 1824 r. Wydał:

O łączeniu medycyny z chirurgią. Rzecz na posie-
dzeniu akademickićm uniwersytetu Imperatorskiego
wileńskiego d. 15 grudnia 1816 r. czytana. Wilno, J.
Zawadzki, 1817, w 8-ce, str. 25. Odb. z Dziennika
Wileńskiego, 1817, T. VII.
O wakcynie czyli tak nazwanćj ospie krowićj. Wil-

no, w druk. uniw. 1808, w 8-ce, k. nl. 9, str. 221, k.
nl. 4, 1 tab.
Rozprawa 0 doskonałości szpitalów, Wilno, 1807,

w 4-ce, str. 37.
O porządnóm utrzymywaniu szpitalów. Wilno, 1807,

W 8-ce.
Wiadomość o towarzystwach biblijnych, wytłoczo-

na w pisemku p.t. Drugie zdanie sprawy z działań
komitetu oddziału Wileńskiego Tow. biblijnego, na
publicznem posiedzeniu 4 Lutego 1821 r. Wilno.

Postrzeżenie mleka zielonego u położnicy. (Pam.
Tow. lek. wil. T. I, str. 204—208).
O hygienie wieku młodzieńczego.
Hygiena dla panien na pensyach.
Dwie ostatnie prace drukowane w Dzienniku wi-

leńskim, 1815 r.
Ob. Barankiewicz Mac.

* Bednar Alojzy.
Dyetetyka dziecięca czyli pielęgnowanie dzieci

w pierwszych latach ich życia. Przekład z niemieckie-
go przez M. z G. Kwietniewską. Warszawa, wyd.
Przeglądu tyg., 1873, w 16-ce, str. 189. z :

Bednarczyk Jerzy, lekarz sandomierski,
prawdziwy opiekun ubogich, umarł w 56
roku życia 27 sierpnia 1796 r., pochowany
w grobach kościoła XX. Reformatów
w Sandomierzu.
De vomitu eruento. Francofurti ad Viadrum 17935(?).

Diss. inaug.
W bibl. warsz. Tow. lek. znajduje się jego rękopis:

Idea medicinae practicae, auctore Georgio Bednar-
czyk.

* Beer Jerzy Józef (1763—1818).
Nauka pielęgnowania zdrowych i chorych oczów,

zawierająca przepisy, jak samemu sobie w nagłych
słabościach, nie wymagających pomocy lekarza, zara-
dzić można. Z niemieckiego na język ojezysty przeło-
żona, dodatkami stosownemi do miejsca, zwyczaju,
klimatu pomnożona, z ryciną i wykazem spisu dwóch-
letniego chorych przez Jędrzeja Józefa Potakowskie-
go. Liwów, K. Wild, 1820, w 8-ce, str. X, 131. 1 tab.

Begriffe (Algemeine) iiber die Cholera, die Vor-
sichtsmassregeln und Behandlungsweise derselben,
zum populiiren Gebrauch. Auf Befehl der Regierung
herausgegeben. Warszawa, druk. rządowa, 1836,
w 8-ce, str. 275. s

Behm Karol, syn Piotra Behma (Beim),
zawołanego lekarza wileńskiego, ur. w Wil-
nie, gdzie ukończywszy szkoły, udał się do
Mantui i tam 1782 r. uzyskał dyplom dok-
tora medycyny i filozofii. Wróciwszy do
kraju, przyjął święcenia kapłańskie i został
proboszczem w "Tuliszkowie. W r. 1739
otrzymał prowizyą apostolską na kanonią
doktora medycyny w kapitule poznańskićj
i gnieźnieńskićj, opróżnioną przez śmierć
Wojciecha Waśniewicza. W r. 1741 za ze-
zwoleniem kapituły wyjechał na Ruś w celu
pielęgnowania chorćj kasztelanowój kra-
kowskićj, wdowy po Januszu Wiśniowiec-
kim. W r. 1748 wstąpił do zgromadzenia
ks. ks. Filipinów w Gostyniu, a po trzech-
letnim nowicyacie obrany został (1751)
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proboszczem i przełożońiytt, Głodność tę
piastował do r. 1754. Um. 21 lutego 1757 r.
Zostawił kilkanaście ksiąg rękopisów, po
większój części lekarskich. w języku pol-
skim i łacińskim; przechowują się one w bi-
bliotece gostyńskićj.

Por. Korytkowski: Prałaci i kanoniey..., str. 39.

Behm Michał, krakowianin, stopień dok-
tora filozofii uzyskał w Krakowie 1632 r.;
w r. 1649 ubiegał się o wcielenie do wy-
działu lekarskiego akademii krakowskióćj.
W 1655 r. będąc już rajeą krak.. delegowa-
ny był do rewisyi zapasów żywności, w ja-
ką ode byli winni mieszkańcy
krakowscy na przypadek mogącego nastą-
pić oblężenia Krakowa przez Szwedów.
W 1705 r. wysłany został jako poseł na
sejm proszowski w zamiarze wyjednania
uchwały, aby do złożenia na kontrybucyą
szwedzką wymaganćj summy i kamienice
szlacheckie należały.

Por. Muczkowski: Stat. str. 298. Roczn. wyd. lek.
T. IL. str. 61. Grabowski: Star. wiad. str. 96, 134, 140.

* Behrend Fryderyk J.
Poradnik lekarski domowy w niebezpieczeństwie

życia i nagłych przypadkach aż do przybycia leka-
rza. Dla każdego szczególniej dla XX. proboszczy,
nauczycieli i t. p. zebrane. Podług niemieckiego.
Poznań, Reyzner, 1857, w 16-ce, str. 36.

Zaradeze środki w niebezpieczeństwie życia i nie-
spodzianych przypadkach przed przybyciem lekarza.
Dla plebanów, nauczycieli, urzędników policyii gmin,
dozorców szpitalnych i innych na pomoce przywoła-
nych osób. Tłómaczone z niemieckiego przez D-ra L.
m Rzeszów, druk. J. Pellara, 1857, w8-ce,

str. 16. j

* Beimler (Baumler) Sam.
Medyk domowy Samuela Beimlera, doktora Kur-

falskiego y Germersheimskiego fizyka, nauczający
domowemi y mało kosztującemi lekarstwy, leczyć
choroby, i owszem zdrowie zachowywać, wszystkim,
osobliwie tym potrzebny, którzy od medyków są odle-
gli; a prędkiego ratunku potrzebujący. Ż niemieckiego
na polski język przetłumaczony, y różnemi bardzo
gruntownemi annotacyami objaśniony przez Jana Je-
rzego Jelonka... R. 1749, w druk. Leszczyńskićj wyda-
ny u M. W. Pressera, w 12-ce, T. I, k. nl. 6, str. 701.
Zapowiedziany T. II nie wyszedł.

Beiser albo Bajzer Mojżesz, ur. we Iiwo-
wie 3 maja 1806 r., nauk lekarskich słuchał
w Wiedniu, gdzie 1835 r. stopień doktora
medycyny otrzymał. Następnie trudnił się
praktyką lekarską w Kołomyjskiem, w m.
Kołomyi, w Żółkwi a od r 1850 we Iiwo-
Wie. gdzie umarł 12 października 1880 r.

sławił się jako filantrop; rada miejska
lwowska przez pamięć jego zasług wyzna-
czyła płacę dożywotnią jego siostrze.

4 Sapone medicali. Vindobonae, typ. Mechit. 1835,W 8-ce, str. 28, Diss. inaug.
Bek A. lekarz w Przemyślu.

„_ De somnolentia. Goettingae, 1860, w 8-ce. Diss.
-Mowa pogrzeb: pogrzebowa miana na pogrzebie zmarłego
Wilhelma Bek_Dr. med. i dni Magistra sis ji
okulisty, sekundaryusza przy powszechnym szpitalu

we Lwowie, członka Tow. izraeliekiego łaski i miło-
sierdzia, na lwowskim em*ntarzu d. 30 kwietnia 1861,
przez... Dochód/przeznaczony na korzyść ow. lwo '-
skiego izrael. łaski i miłosierdzia. ( ytuł cały także
po niemiecku). Przemyśi, / zikowski, 1861, w 8-ce,
str. 6 (pe po sku i po niemiecku).
Bexanntma 'h ng iibor das Rzegestower Mineral-

wasser. Neu Sandec. br.

Bekker.
Manualik zawierający sposób lecz nia bydląt. wy-

dany przez plebana... Warsz. Gróli, 1797, w 12-ce,
str. 137, rejestr. str. 4.

Belehrung iiber den Weichselzopf fiir Jedermann,
von_einem praktischen Arzte. Lissa. 1844, w 8-ee.

Belina ob. Świątkowski Wład.
Belke Teofil, spółczesny lekarz warszaw-

ski, ur. w Warszawie 1840 r.; ukończywszy
nauki gimnazyalne w rodzinnóm mieście,
zapisał się do grona słuchaczów b. akade-
mii medyko- chirurgicznój warszawskićj;
szkoła główna udzieliła mu 1862 r. dyplom
lekarski. Następnie kilka lat bawił za gra-
nicą, doskonaląc się w sztuce lekarskićj,
przeważnie w syfilografii i dermatologii.
Wróciwszy do kraju został mianowany le-
karzem ordynującym w szpitalu Ś. Kaza-
rza w Warszawie; w r. 1867 i 8 pełnił słaż-
bę lekarską w czasowo urządzonym przy
tymże szpitalu oddziale cholerycznych.

Szkice dermatologiczne. O wyprysku de eczemate).
(Tyg. lek. 1865, Nr. 35—42).

"Toż w osobnóm odbiciu. Warsz. 1866, str, 86.
Oddział dla cholerycznych przy szpitalu Ś. Łazarza

w Warsz. (Tyg. lek. 1866, Nr. 35).
O wysypkach syfilitycznych. (Klinika, 1866, str. 102

108. 1867, str. 309—315. 1869, str. 148—152. 353—357.
1870, str. 6—7. 23—26).
3 Ta PBI publicznym. (Klinika, 1866, str. 198 do
07).
Sprawozdanie lekarskie ze szpitala eholerycznych,

urządzonego przy szpitalu Ś. Łazarza w Warszawie.
(Tamże. 1867, str. 221—224,)

Bąblica (Pemphigus) przewlekła całćj powierzchni
ciała. (Tamże, 1867, str. 225—228),

Sprawozdanie z oddziału dermatologicznego szpi-
tala Ś. Łazarza w Warszawie. (Klinika, 1867, str.
369—372,.
Kilka przypadków łuszczycy zadawnionćj (psoriasis

inveterata). (Tamż*, 1867, str. 72 —42). ?
Sprawozdanie z oddziału mężczyzn szpitala Ś. Ła-

zarza z r. 1868. (Tamże, 1869 str. 178—183).
Trądzik pospolity twarzy (acne vulgaris faciei).

(Gaz. lek. T. II, 1867, str. 533—538).
Wrzód syfilityczny, prosówka syfilityezna. (Tamże,

str. 731—734). )
Rzut oka na symptomatologię i terapię choroby

przymiotnój, (Tamże, T. III, 1867, str. 127—131,
172—175, 188—191. 217—221, 289—292, 345—351.
T. IV. 1868, str. 428—438.

Praktyczne uwagi o łuszczycy (psoriasis). (Medycy-
na, 1874, Nr. 7—10).

Kilka przypadków choroby przymiotowćj. (Tamże,
1875, Nr. 24, 25),

Kilka słów o sposobach tamujących szerzenie się
chorób wenerycznych. (Tamże, 1881 (odcinek), Nr. 28).
Eczema rubrum universale. (Pam. tow. lek. warsz.

T. LVIII, 1867, str. 124).
Teorya zapaleń skóry ze stanowiska dermatologii.

(Tamże, T. LVIII, 1867, str. 257).
Kilka słów o wilku różycowym (lupus exanthema-

tieus), (Tamże, T. LXXIV, 1878, str. 458—472),
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Sprawozdaniez tej pracy podał Klink. (Tamże str.
557—3562).

Bell Jan, naznaczony 25 stycznia 1502 r.
lekarzem m. Torunia z pensyą 60 grzywien
pruskich i bezpłatnóm mieszkaniem, pod
warunkiem, aby bez wiedzy miejscowego
burmistrza z miasta się nie wydalał, od
mieszkańców za swe posługi uciążliwych
niedomagał się wynagrodzeń, wglądał w na-
leżyty porządek aptek, nadto aby pilnował,
iżby praktyką lekarską trudniły się tylko
osoby wykwalifikowane.

Por. Zerneke: 1. e. str. 94.
* Bell Karol (1778—1842).
Traktat chirurgiczny o chorobach pęcherza, kanału

urynowego, prostaty i kiszki odchodowóy, pomnożony
krytycznemi notami Jana Shaw, z tablieą. Przełożył
na polskie Tomasz Baraniecki. Wilno, druk. A. Mar-
cinowskiego, 1825, w 8-ce, str. 587, k. nl. 5, 1 tabl.

Bełza Józef, nie lekarz, magister filozofii,
ur. 1805r. we wsi Masławicach w Kaliskiem;
od r. 1827 adjunkt przy pracowni che-
micznój uniw. warsz.; po roku 1830 wykla-
dał chemią i technologią w gimnazyum
warszawskićm; tychże przedmiotów uczył
w instytucie gospodarstwa wiejskiego i leś-
nictwa w Marymoncie, od czasu otwarcia
instytutu aż do r. 1859. Od r. 1835 był
członkiem Rady lekarskićj król. Polskiego.
Należał czynnie do założenia szkoły farma-
ceutycznój w Warszawie i w nićj przez lat
19 (do czasu zamknięcia tćj szkoły) wykła-
dał chemią, fizykę i mineralogią.
Z dzieł jego odnoszą się do medycyny na-

stępujące: ;
O wodach mineralnych, uważanych szczególnie pod

względem sposobów i historyi ich rozbioru. Warsza-
wa, 1829, w 8-ce, str. VI, 164 i tabella.

Chemia polieyjno-prawna wydana przez Radę le-
karską Król. Polsk. Warszawa, druk. rządowa, 1844,
w 8-ce, str. XXVI, 460, tab. 4. |
Dodatek do. chemii poliecyjno-prawnćj wydanćj

przez Radę lek. Król. Pols. w r. 1844. Warszawa,
druk. Orgelbranda, 1854, w 8-ce, str. 180, k. nl. 7.

Policejsko sudebnaja chimia, izdannaja medicinskim
sowietom carstwa polskago. Warszawa, 1844, w 8-ce,
str. 588 i XXVIII.
Pribawlenie k policejsko-sudebnoj chemii izdannoj

medieinskim sowietom carstwa polskago w 1844 godu.
pa» tip. Orgelbranda, 1854, w 8-ce, str. 208,
k. nl. 2. :
Wiadomości ogólne z chemii wraz z wzmianką

o najpospolitszych gazach szkodliwych i ratowaniu
w-razie zatrucia przez te gazy. (Druk w nowym ka-
lendarzu warsz. na r. 1835, str. 20—28).

z Bełżyc Jakób, żyd, sławny lekarz za
Zygmunta III. Przeciw niemu bardzo
niechętnie występował Sebastyan Slesz-
kowski. Oprócz kilku dzieł wydanych po
hebrajsku ogłosił:

Odpis Jakóba żyda z Bełżyce na dialogi Marcina
Czechowieza. Lublin, 1581, (treść religijna).

Por. Starożytna polska II, 1140. Święcki: Histo-
ryczne pamiątki I, 98.

Benda Karol, spółczesny lekarz, zamie-
szkały w Brodach.

O zapaleniu nagminnóćm opon mózgowo-rdzenio-
wych w Chrzanowie. (Przegl. lek. 1879, Nr. 26).

Bendowski Julian, ur. w Poznaniu 1884 r.;
nauki gimnazyalne odbywał w Poznaniu
i Trzemesznie, medycyny słuchał w Wro-
cławiu. Um. 1880 r. w Grodzisku w Po-
znańskiem. Był zięciem Libelta.
De telangiectasiis tractandis methodorum Vratisla-

viae quae usitantur ratione habita. Vratislaviae, typ.
A, Neumann, 1862, w 8-ce, str. 24. Diss. inaug.

Benedicti Jan, ob. Solfa.
Benedykt, lekarz, przemieszkiwał we

Lwowie około 14083 r. i należał do spółkon-
trybuentów z innymi w tóm mieście
mieszkańcami.

Por. Zubrzyeki: Kron. m. Lwowa, str. 69.

Beneke F. W.
Listy o balneologii. Przyczynek do patologii i tera-

pii chorób konstytucyjnych. Warszawa, czcionkami
Gaz. lek. 1877, str. 107. (tłomacz K. Rosć).
Przyczynek do patologii i terapii raka. (Gaz. lek.

T. XIX, 1875, Nr. 9—11).
Patologia wymiany materyi. (Gaz. lek. T. XXII,

i XXIU, 1877)..

„Beneliawski Jozue, rodem z Krakowa.
De morborum seminiis ex diversa aetatum ratione

explicandis. Trajecti ad Viadrum, 1801, w 8-ee, str.
29. Diss. inaug.

Beniewski Szymon, rodem z Wołynia.
Diss. inaug. de rhachialgitide pneumoniam et prae-

sertim pleuritidem dorsalem mentiente. Vilnae, Za-
wadzki, 1821, w 8-ce, str. 20.

Benni Karol, spólczesny lekarz warszaw-
ski, ukończywszy nauki lekarskie w Pary-
żu 1867 r., wrócił da Warszawy i tu po-
czątkowo był assystentem w klinice chirur-
gicznćj prof. Korzeniowskiego, późnićj or-
dynatorem oddziału chirurgicznego w szpi-
talu Dzieciątka Jezus do r. 1880 r.

Becherches sur quelques points de la gangrene
spontanće (Accidents inopexiques et endartćrite hy-
pertrophique). Paris, A. Delahaye, 1867, w 8-ce,
str. 195. Diss. inaug.

Klinika chirurgiczna prof. Korzeniowskiego. Przy-
padki dowodzące doniosłości metody wyczekującćj
w traumatyzmach. (Klinika. T. TV, 1869, str. 1—9).

Przepuklina smugi białćj (hernia lineae albae),
pęknięcie przepukliny i wypadnięcie kiszek. Operacya
radykalna przepukliny. Wyleczenie. (Tamże, T. V,
1869, str. 30—40. Pam. t. 1.w. T. LXII, 1869, str.403).
Uwagi o przemieszczaniu naskórka (de transplan-

tatione epidermatis). (Medycyna, 1873, str. 410).
Na posiedzeniach tow. lek. warsz. zakomunikował

następujące spostrzeżenia:
Przeniesienie naskórka dla zagojenia rany poam-

putacyjnój. (Tamże, T. LXVI, 1871, str. 175).
Lupus na twarzy uleczony sposobem Hebry. (Tam-

żę, 'T. LXVI, 1871, Sh 170).
Wole uleezone wstrzykiwaniem nalewki jodowćj.

(Tamże, T. LXVII,1872, str. 116, 135).
Zachowanie ręki rozerwanćój w maszynie. (Tamże,

T. LXVIN, 1872, str. 390).
Uranoplastyka. (Pam. t. l. w. T. LXIX, 1873, str. 99).
Neerosis processus mastoidei. (Tamże, T. LXXVII,

1881, str. 605).
Bensheim Ernest, rodem ze Wschowy.

wzięty lekarz za panowania Augusta IL.
Por. Rocz. Tow. Warsz. Przyj. Nauk. T. X, 334.
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Bentkowski Alfred Feliks Bronisław, syn
Feliksa, uczonego prof. b. uniwer. war-
Szaw., ur. w Warszawie 1813 r., do nauk
lekarskich zaczął się przykładać w rodzin-
nóm mieście; 1831 r. wyjechał do Królew-
ca, gdzie 1836 r. uzyskał stopień doktora
medycyny. Potem praktykował kilka lat
w Poznaniu, skąd udał się do Rzymu, gdzie
oddał się naukom teologicznym, został księ-
dzem i umarł 1850 r. Wydał:

Analecta de morbis quibusdam pectoris. Regiomonti,
©. Paschke, 1836, w 4-ce, str. 47. Diss. inaug.
O elektryczności jako środku lekarskim.

T. 1. warsz. T. IX, 1843, str. 84—103).
Bentkowski Kazimierz, wychowaniec u-

niwer. warsz.. obecnie lekarz wojska ros-
syjskiego.

Przyczynek do histologii błony śluzowćj żołądka
i dwunastnicy, (Gaz. lek. 1876).

Toż po rossyjsku.
Berends Adolf Rudolf, ur. w Grodnie, pro-

mowany do stopnia doktora medycyny
w Wilnie 1827 r. Umarł 1889 r.
De tumoribus cysticis. Vilnae. typ. Zymelii, 1827,

w 8-ce, str. 37. Diss. inaug. '
Busko i źródło mineralne pod niem znaydujące się.

Warsz., A. KE. Gliicksberg, 1834, w 12-ce, str. X 137.
Toż, tamże, 1845, str. 86. Dziełko to na język nie-

miecki przełożył G. Levestam a Hirszel umieścił
w Dzienniku Hufelanda z r. 1836.
Dwa spostrzeżenia względem użycia zimnych ką-

pieli w cierpieniach nerwowych. (Pam. Tow. lek. war.
(LIV, 1840, str. 143—152),

Berends Joh. Bern. Jacob (1769—1823).
De dubio plicae polonicae inter morbos loco. Fran-

cofurti, 1801, w 8-ee.

Berendt Nathanael, Gdańszczanin.
De variolis et morbillis. Halae Sax. 1709, w 4-ce,

str. 60. Diss. inaug.

Bereśniewicz Jan.
O sklerozie sosudow legkich pri tomże processie

w aortie. St.-Peterburg, 1876, w 8-ce, str. 38, 1 tabl.
Diss. inaug.

Berg Ludwik, lekarz warszawski, zmarły
1842 r.. ogłosił:
Użycie kateterów kościanych w zaciśnieniu szyi pę-

cherza moczowego. (Pam. t. 1. w. T. III, 1840, str. 56).
Chirurgiezne leczenie fistuły pochwowo-urynowćj.

(Tamże, T. III, 1840, str. 67).
Pes Vvarus et pes valgus, tenotomia. (Tamże, T. V,

1841, str. 76).
Otwór stolecowy w pachwinie, uleczenie na drodze

operacyjnój. (Tamże, T. VII, 1841, str. 87).
Wodna puchlina kolana, uleczenie. (Tamże, T. VII,

1842, str. 59).
Berger Antoni Stanisław, ur. w Hrubie-

szowie 1842 r., gimnazyalne nauki pobierał
w Lublinie i Warszawie; początkowo odda-
wał się zawodowi aptekarskiemu; w roku
1862/3 zapisał się na wydział lekarski war-
szawskićj szkoły głównój; po dwóch latach
studyów przeniósł się na dalszą naukę do
Krakowa, gdzie 1869 r. stopień doktora me-
dycyny uzyskał. Odbywszy wycieczkę nau-
kową do Niemiec, osiadł we Lwowie,
gdzie dotąd zamieszkuje. Przez pewien

(Pam.

czas (do 1872 r,) był lekarzem w lwowskim '

szpitalu głównym, początkowo w oddziale
psychiatrycznym, późnićj w położniczym.
Ogłosił:
O wpływie gimnastyki na rozwój organizmu ludz-

kiego. (Gazeta narodowa, 1874).
O ratowaniu osób w nagłych wypadkach przed

przybyciem lekarza. (Czasopis. tow. aptek, 1872).
. O dezynfekcyi ze stanowiska hygienicznego. (Dzien-
nik polski, 1873), Ę
O eholerze i sposobach jój leczenia. (Dziennik pol-

ski, 1874).
Słowo o samobójstwie. Poznań, 1876, w8-ee, str. 18.

Osob. odb. z „Warty.*
Choroby dziecięce odra czyli kur, szkarlatyna, ospa

i dławiee (Angina); rys popularny dla użytku rodzi-
ców, opiekunów, przełożonych zakładów i t. d. Lwów,
Gubrynowicz i Schmidt, 1874, w 8-ee, str. 98.

Diphtheritis angina, tćjże rozpoznanie i sposób lecze-
nia, popularnie skreślił dla użytku rodziców. Lwów,
1878, w '2-ce, str. 60. ; ała
Hygiena czyli nauka o zachowaniu zdrowia treści-

wie wyłożona. Lwów, nakł. W. Zawadzkiego, druk.
Rogosza, 1876, w 8-ce, str. 78.

Przewodnik dla pijących wody mineralne, oraz spo-
sób zachowania się podczas picia tychże. Lwów, nakł.
F. H. Richtera, 1806, w 85-ce, str. 29. j
O skutkach samogwałtu (onanizmu) i o zmazaniach

nocnych, jako też o słabościach nerwowych. Lwów.
K. Piller, 1873, w 8-ce, str. 116.
O wpływie pokarmów na charakter narodowy.

(Gaz. narodowa, 1882).
Kilka słów o prostytucyi. Lwów, 1882. w 12-ce.
Przewodnik dla młodzieży w słabościach męzkieh

wenerycznych. Iiwów, 1882, w 12-ee.

* Berger Francis.
Sposoby ratowania ludzi w przypadkach grożących

niebezpieczeństwem życia. (1812) in folio. b. m. dr. i.r.
Berger Michał, ur. w Zbarażu 16 paździer-

nika 1852 r., początkowe nauki pobierał w ro-
dzinnóm mieście i w Tarnopolu. W 1870 r.
zapisał się we Liwowie do szkoły chirurgów,
nie zaniedbywał atoli równocześnie i nauk
gimnazyalnych. W r. 1874 złożył egzamen
dojrzałości w gimnazyum  polskiem we
Lwowie, 1875 r. uzyskał dyplom patro-
natu chirurgii i t. r. udał się do Wiednia,
gdzie po pięcioletnich studyach osiągnął
w lutym 1881 r. stopień doktora wszech
nauk lekarskich. Obecnie zajmuje się wy-
konawstwem lekarskióm w Zbarażu, w Ga-.
licyi. Ogłosił:
O nowotworach naczyniowych—po niemiecku w Med.

chir. Oentrabl. 21 maja 1875 r.
Studya o endemiach i epidemiach. (Tamże, 1876).
Sehlingendetruncator. (Wien. med. Wochenschrift, .

1882).
Berger nadesłał do redakcyi Przeglądu

lek. dwa spostrzeżenia napisane po nie-
miecku:

Dzieciobójstwo popełnione z zadumy. (Przegl. lek. -
1862, Nr. 33).
Bezgłos, błąkaniesię bezprzytomne przez 9 godzin

skutkiem doznanego obrażenia głowy, ciężkie życiu
zagrażające skaleczenie, wyzdrowienie. (Tamże, 1863,
Nr. 19, str. 140—151). ;

Berger de Lonchamps Józef, doktór na-
uk wyzwolonych, filozofii i medycyny, kor-
repetytor anatomii w szkole głównćj W.
Ks. Lit., rodem ze Lwowa, będąc jeszcze
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uczniem medycyny przekładał wraz z Jas
nem Orłowskim lekcye anatomii z Języka
łacińskiego na polski. Umarł w Mińskti li=
tewskim 1812 r. Wydał:
Nauka położnieża przez pytania i odpowiedźi pofrancuzku napisana prżez Augier du Tot i Saucerottea teraz wyłożona po polsku, za wiadomością i appro-

batą professorów medycyny i chirurgii w akademiiwileńskićj. Wilno, 1789, w 8-ce, str. XIV i 253, 1 tab.
Ded. professorom Józ, Langmeyerowi, Jak. Briotetowi
i Jan. Lobenweinowi.

Por. Tyg. lek, Nr.7,1 KRD, iorowski1a AdamgowitwcKtóbkiooPA»
„  Bergonzoni Michał, ur. w Bolonii 1744 r.,
1 tamże stopień doktora medycyny uzyskał
1768 r. W 1772 bawił w Medyolanie, skąd
1075r. był wezwany przez kardynała Garam-
pi do Polski, gdzie został lekarzem nadwor-
nym. Ks. Józefa Sanguszki, u którego peł-
nił te obowiązki lat 5; następnie przeniósł
się do Lublina, gdzie zasłynął jako zdol-
ny lekarz. W r. 1787 powołany do dwo-
ru hetmana Rzewuskiego, przybył z nim
do Warszawy 1790 r. Tu czas niejaki wy-
kładał w szkole chirurgicznój naukę lekar-
ską. W 1792 r. został naznaczony lekarzem
naczelnym wojska polskiego i tegoż roku
imdygenat polski otrzymał. On pierwszy
zaprowadził w wojsku wydział służby le-
karskiój, któremu przewodniczył do 1794 r.
Przyjęty na członka Tow. Przyj. nauk,
obrany. był 1805 prezesem działu umie-
Jętności i dostojeństwo to piastował przez
lat 13 aż do zgonu. W 1812r. uwolniony
od czynnćj służby wojskowój, do końca
życia przewodniczył wydziałowi lekarskie-
mu w towarzystwie dobroczynności. Do-
czekawszy się uroczystego obchodu swego
doktorskiego jubileuszu, umarł 5 marca
1819 r. Wydał:
Lublin podług ustaw medyki uważany. Lublin»

w druk. trynitarzy, 1782, w 4-će.
Rzecz czytana 0 Leopoldzie Lafontenie, 30 kwietnia

1814 r. na publieznóm posiedzeniu Tow. warsz. przyj.
nauk. (Rocznik t. p. n. T. X, str. 178 — 194, a także
w osobnóm odbiciu).
O Franciszku Szeidt, rzecz czytana 30 kwietnia

1812 r. na publicznóm posiedzeniu tow. warsz. przyj.
nauk. (Rocz. t. p. n. T. IX, str. 459—470).

Per felice ingresso in Vaxsavia di 8. M. I. R. Ales-sandro I Imp. di Russia e Re di Polonia ai 10 novem-
bre 1815. Sonetto. R
Przepisy lekarstw dla szpitalów wojska polskiego.

Dzieło tłomaczone z języka franeuskiego i podane
przez Inspektorów Jeneralnych służby zdrowia wojska
polskiego z odmianami stosownie do kraju naszego.
Ww arszawa, 1810, w 8-ce, str. 142 i 16.

(Zasługi jego skreślił Kincel w Rocz. warsz. T.
p. n. T. XIII, str. 467).

Bergson Józef, ur. w Warszawie 1814 r.,
nauk lekarskich słuchał od 1833 r. w Wro-
cławiu a późnićj Berlinie, gdzie 1837 r. sto-
pień doktora medycyny otrzymał. Następ-
nie praktykował w Warszawie; w 1841 r.
przeniósł się na stałe zamieszkanie do Ber-

lina, gdzie wkrótce został docentem uni-
wórsytetu, Wydał:
De piósopodysmorphia sive 1ova atrophiae facialis

spócie: Berólińi; 1837, w 8-ce; str. 32. Diss. inaug.
Odzielełacifiskiem Waleiitego ż Lublina. (Tygod=

nik poźnański; 1843). ; NAA e:
Die Beschneidung Yon histór: kfitisćh. itd mediciit.

Standpunkte. Berlin, 1844,
"Toż, tamże, 1847.
Recherches sur Vasthme. Memoria del. sign. Dottore

Giuseppe Bergson, medico di Berlino in risposta al
quesito: Determinare con osservazioni eliniche e di
anatomia patologica le alterazioni degli organi che
diyentańto cailsa dell" astma nel” ordine della maggiore
frequeńza coń cili ciastuna di esse produce la malattia,
viproposto dalI.R. Istituto Lombardo di scienze, let-
tere ed arti con programma del giorno 1 Luglio 1852,
premiata nel coneorso biennale dell" anno 1854. Mila-
no, Bernardoni, 1855, w 4-ce, str. XX i 178.

Die medie. Anwendung der Aetherdiimpfe in Bezug
auf Physiologie, sęckm Ohirurgie, Nervenpathclo-
gie, Psychiatrie, Zahn- und Thierheilkunde, hist. und
krit. beleuchtet Yon... Leipzig, 1847,
Das krampfhafte Asthma der Erwachsenen. Kine

Preisschrift. 2-te Aufl. Nordhausen, 1859.
Sulla nevralgia bracchiale. Saggio d' una monogra-

fia del dottore G. Bergson. Memoria premiata nella
seduta 22 marzo 1858 dalla sezione medica della so-
cieta incorraggiamento di seienze, lettere ed arti in
Milano. Traduzione italiana dali originale francese
per eura del dottore Filippo Lussana. Milano, Oristo-
fori, 1860, w 8-ce, str. XIV, 202.
Zur histor. Pathologie der Brachial—Neuralgien.

Berlin, Hirschwald, 1860, w 4-ce.
Nadto kilka artykułów w Neue Zeitsehrift f. Ge-

burtskunde i w Deutsche Klinik.
Bericht iiber die Cholera in Posen im J. 1848, zu-

sammengestellt nach den Erfahrungen der DDr. von
Baren, Fliess, Freudenreich, Handtke, Herzog. Gaffe,
Jagielski, Kramarkiewicz, Laube, Lehman, Mayer,
Neustadt, Ordelin, Rehfeld, Suttinger und Wernieke
in Posen. Posen, Mittler (Jagielski), 1849, w 8-ce.

Bericht iiber die am 29 Juli v. J. zu Poln. Lissa ab-
gehaltene Jahres-Versammlung des Seutin-Vereins.
Berlin u. Lissa, 1861, w 8-ce, str. 52. (Autor Metzig).

Bericht iiber die am 27 Juli d. I. zu Poln. Lissa ab-
gehaltene IV Jahres-Versammlung des Seutin-Ve-
reins, nebst den revidirten Statuten des Vereins. Po-
sen, 1862, w 8-ce, str. 21.

Bericht (kurzer) von den hitzigen schweren Seuchen,
so yetziger Zeit in Preussen regieren. B. m. dr. 1557,
W 4-ce.

Bericht (Kurtzer und einfeltiger) wie sichein jeder
zur Zeit der regierender Pestilentz, in allerley Leibes
Wartung, verhalten soll. Fiir die Einwoner der kó-
nigl. Stadt Thorn, gestellet durch derselben Stadt ve-
rordnete Doctores der Artzneyen. Gedruekt zu Tho-
run durch Andreas Koten, 1585.

* Berkley Jerzy.
Dwa sekreta doświadczone y dziwnie skuteczne.

Pierwszy: do uleczenia ludzi na różne choroby utys-
kujących. Drugi: na prezerwatywę bydła temi czasy
gęsto w Polsee odchodzącego, z języka angielskiego
przetłómaczone, a z prawdziwey ku oyczyźnie y ziom-
kom swoim miłości po kolendzie komunikowane. War-
szawa, w druk. Śchol. Piar. 1747, w 8-ce, k. nl. 19.
(tłomacz J. Załuski).
Excerpt niektórych reflexyi z xiążki angielskiey

Jerzego Berkeley z przydatkiem exhortacyi do du-
chowieństwa katolickiego w Hibernyi, drukowany
wLondynie 1750, w 8-ee, tłomaczony exercitii linguae
gratia przez J. Z(ałuskiego). R. K. str. 12, w 4-ce.
Woda żywiezna przez biskupa Berkley światu ogło-

szona tak na wszystkie prawie choroby ludzkie, iako-
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tóż i bydląt częstą morową zarazą ginących, z angiel-
skiego ięzyka krótko i dokładnie opisana. W Grodnie
w druk. I. K. Mei, 1781, w 8-ce, str. 37.

Berkowski Aleksander.
De diagnosi morbi syphilitici, Casani, 1854, w 8-ce,

str. 95. Diss. inaug.

Berlak Salomon, ur. w Poznańskiem
1807 r., gimnazyum ukończył w Wrocła-
wiu, do nauk lekarskich przykładał się
w Królewcu od 1828 r.

Symbola ad anatomiam vesicae natatoriae piscium.
Regiomonti Pruss., 1834, w 8-ce, str. 40, 1 tab. Diss.
inaug. |

Berlinerblau Fanny, rodem z Warszawy.
Ueber den directen Uebergang der Arterien in

Venen. Berlin, 1878, w 8-ee. Diss. inaug.

Berliński Markus, ur. 1810 r. w Kaliszu,
początkowe nauki pobierał w rodzinnóm

mieście i w Warszawie, w r. 1828 zapisał

się na wydział lekarski uniwersytetu ale-
ksandrowskiego, w 1832 r. przeniósł się do

Berlina i tam 1834 r. stopień doktora me-

dycyny uzyskał. Był lekarzem powiatu sie-

dleckiego. Umarł 1846 r.
De nascentium morientiumque numero ex lege na-

turae diversis diei temporibus diverso. Berolini, typ.
L. F. Hermannii, 1834, w 8-ce, str. 34. Diss. inaug.

Urodialysis infantum, czyli o niedostatecznój sekre-
cyi uryny u dzieci i cierpieniach ztąd wynikających.
Rzecz z własnych postrzeżeń i doświadczeń czerpana
i w celu do przykładania się do racyonalnego leczenia

niektórych ważniejszych e orób dziecinnego wieku

ogłoszona. (Pam. tow. lek. wars. T. XXIII, 1850, str.

24—85). A 2”
Bernard z Biskupia, ob. z Biskupia B.
Bernard z Poznania, ob. z Poznania B.

Bernard A., lekarz wojska rossyjskiego,
członek tow. lek. londyńskiego.

Griinde fir die Inokulazion,dem Lithauischen Land-

yvolke gewidmet. Mitau, J. Fr. Stefftenhagen, 1 Stiiek,

1799, w 8-ce. str. 61.
Medicinisch-chirurgische Beobachtungen im Kriegs-

spitale zu Kowno, zum Nutzen angehender Aerzte und

Wundaerzte, 1-es Stiiek. Wilno, druk. Zawadzkiego,
1806, w 8-ce, str. XVI i 98.

Bernard Jan, inspektor litewsko-wileń-

skiego dozoru medycznego, członek tow.
lek. wileńskiego, ogłosił:

Betrachtungen iiber das friihe Beerdigen der Ju-

den und die Mittel es zu verhindern. Dritte vermehrte

und verbesserte Auflage. Wilno, 1819, w 8-ce, str.

98i6. (Inne wydanie w Mitawie 1502; franeuzkie tam-
że, 1798 T.).”

Myśli o możności zapłodnienia mężczyzn zwanych
hypospadiae, we względzie lekarsko-sądowym (z nie-

mieckiego). (Pam. tow. lek. wil. T. II, 1821, str. 315
do 333.
2Boczer> J.

iadomości wstępne z hygieny, z angielskiego.
Warszawa, Gebstkised Wolf.187%, 7 R06 sa4 68.

Bernfeld |. ze Lwowa.
„ De febri nervosa lenta.,Ticini;'1888,w 8-ce, str. 31.

Diss. inaug. 5 |
Bernhard Dawid, ur. w Działoszycach

1782 r. Od r. 1805 przykładał się do nauk
lekarskich we Wrocławiu. stopień doktora
medycyny uzyskał w Erfurcie. Następnie
czas niejaki był lekarzem legionów pol-

skich; późnićj pelnił obowiązki fizyka po-

wiatu radomskiego (w Radomsku); za-

mieszkiwał w różnych miastach królestwa

a najdłużój w Piotrkowie, gdzie od 1847 r.

był lekarzem szpitala starozakonnych. Um.

3 lutego 1858 r. B. był ścisłym przestrze-

gaczem obrządku mojżeszowego a nawet
hołdował hassydyzmowi.

Bernhardt Adolf, ur. w Kempnie wW.Ks.
Poznańskiem 23 lipca 1801 r,; nauki lekar-

skie ukończył w Wrocławiu 1834 r. W r.
1835 przybył do Warszawy, i w krótce

dał się poznać jako sumienny i zdolny le-
karz. Był członkiem dozoru szkół elemen-

tarnych izraelskich i wizytatorem tychże,

egzaminatorem w szkole rabinów, członkiem

stałym komitetu synagogi od 1846 r., na-

stępnie wiceprezesem i prezesem tegoż ko-

mitetu. Od r. 1859 ezłonkiem tow. lek.
warsz. Um. we wrześniu 1870 r.

Symbolae ad ovi mammalium historiam ante prae-

gnationem. Vratislaviae, 1834, w 4-ce. Diss. inaug.

Bernhardt Henryk, syn Adolfa, urodzony

w Warszawie 1838 r., do nauk gimnazyal-

nych przykładał się w rodzinnómmieście

i w Berlinie; medycyny uczył się w Berli-

nie, gdzie 1862 r. dyplom doktorski uzy-

skał. Obecnie jest lekarzem miejskim
w Warszawie. Wydał:

De sycosi. Berolini, 1862, w 8-ce, str.31. Diss. inaug.

Bernhardt Edward, drugi syn Adolfa, ur.
w Warszawie 1840 r,; nauki gimnazyalie

pobierał w Warszawie i Berlinie, lekar-

skie w uniwersytecie berlińskim od 1859

do 1863 r. Obecnie jest lekarzem szpitala
więziennego w Łęczycy.
, De coxitide. Berolini, 1868, w 8-ce, str. 31. Diss.

inaug.
Bernitz Marcin Bernard, lekarz Jana Ka-

zimierza, początkowo chirurg; wielki mi-

łośnik nauk przyrodniczych, objął katalo-

giem rośliny okolic Warszawy. Hrndtel
i Jundziłł spisowi temu zarzucają niezli-

czone błędy. Gabinet historyi naturalnćj,

w którym miało być wiele osobliwości, za

kupił od syna Bernitza DominikRadziwiłł

za 6,000 talarów. Wydał:
Catalogus plantarum tam exoticarum quam indigi-

narum, quae anno 1651 in hortis regiis Varsaviae et

circa eamdem in locis sylvaticis, pratensibus, areno-

sis naseuntur, collectarum exhibitus. Gedani 1652,

w 12-ce. Ded. Janowi Kazimierzowi.

"Toż, Hafniae, 1656, w 16-ce, eum viridario Simo-

nis Pauli.
Duo fasgcieuli remediorum. Lipsiae, 1676 i 1677,

w 4-ce, 2 tomy.
Ww Efemerydach nat. eurios. ogłosił. .

O użyciu museus terrestris na kołtun. 1671, Obs. 3.

str. 93.
Toż, w Commercium litterarium Norimbergae, 1731.

str. 94—95.
O kołtunie. An. seeundus (1671). Obs. 52, str. 931

do 951.
De herba Kna Turcorum inter remedia antipoda-

grieca. Ann. 2.
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Orchidum spurias figuras. Obs. 41.
De napelli polonici innocentia. Obs. 42.
De musco pulmonario monstroso. Obs. 41.
De lycopodio monstroso. Obs. 52.
De musco cranii humani. Ob. 53.
De lichenagarieo Micheli in aloedario invento.

Ob. 54.
De utilitate coeci poloniei. Obs. 104, ann. III.
Oaleulus praegrandis a femina exeretus. Ann. II.

Obs. 139.
Alii caleuli etiam in viro permagni. Obs. 140i 141.
Por. Haller: Bibl. med. praet. T. III, 361, 362. Bibl.

potan. T. I, 481, 486. Gąsiorowski: 1. e. II, 264, 427.

Bernstein Józef, ur. 1797 r. w Warszawie;
ukończywszy liceum warszawskie 1815 r.,
udał się do Berlina, gdzie już w 1818 r. sto-
pień doktora medycyny uzyskał. Dla udo-
skonalenia się w sztuce lekarskićj, szczegó|-
nićj zaś w okulistyce, bawił dłuższy czas
w Wiedniu i Paryżu; po złożeniu przepisa-
nego egzaminu otrzymał pozwolenie wol-
nój praktyki w kraju pruskim 1820 r.; te-
goź roku uzyskał potwierdzenie swego sto-
pnia od Rady ogólnćj lekarskićj w Warsza-
wie. W r. 1821 mianowany został assysten-
tem kliniki w uniw. aleksandrowskim; obo-
wiązki te spełniał przez rok. W 1829 r. zo-
stał ordynatorem szpitala starozakonnych
w Warszawie. W 1831 r. pełnił obowiązki
lekarza w szpitalach wojskowych. W tym
czasie jeden z pierwszych miał sposobność
postrzegania cholery, jak 0 tem świadczy
jego raport do Ogólnćj Rady Lekarskiej,
umieszczony w Tygodniku lekarskim (K.
1856, Nr. 2). Tegoż roku był powołany do
uczestniczenia w centralnym komitecie
zdrowia, W 1834 r. objął kierownictwo

_ szpitala Starozakonnych, jako lekarz naczel-
ny; po roku obowiązki te złożył w ręce
Saulsohna,pozostając lekarzem konsulentem

- tegoż szpitala. Obowiązki te sprawował do
1838 r. W r. 1840 został członkiem Rady
Głównćj Opiek. Inst. Dobroczynnych. Um.
12 października 1858 r. Wydał:
De phthisi pulmonali, Berolini, A. Petsch, 1818,

W 8-ce, str. 28. Diss. inaug. Ded. Lindemu.
Ueber den Nutżen der Acupunctur in verschiedenen

Krankheitsfillen, durch Krankengeschichte erliutert;
nebst einigen Bemerkungen iiber die Sucht neue Sy-
steme und neue Heilmittel in der Mediein aufzusu-
chen. (Hufelanda Journal, T. LXVII, 1828, str. 84
do 120).
Wiadomość krótka o poznawaniu i skutecznym

sposobie leczenia cholery. (Kuryer Polski, 1881, z d.
18, 19 maja i 5 lipca). y

Użyteczność środków pobudzających w zapaleniach
u niektórych osobników. (Pam. t.1. w. T. V, 1841,
str. 11).

_. Syn jego Kazimierz, także lekarz, nauki
ukończył w Dorpacie.

Bernstein Wiktor, rodem z Warszawy.
De galvanismi usu medico. Berolini, 1846, w 8-ce,

str. 81. Diss. inaug.

* Beroaldus Filip, professor filozofii i me-
dycyny w akademii bonońskićj, zmarł

1522 r. Z dzieł jego do bibliografii polskiej
należą:
Opusculum eruditum quo continentur: I. Declaratio

philosophi, medici, oratoris de excellentia disceptatio-
num. II Libellus de optimo statu et principe. II. Ad
CI. Sidlovitium scholastieum polonum epistola. Bono-
niae per Benedictum Hectoris, 1497.
Opuseulum de terremotu et pestilentia cum anno-

tamentis Galeni. Bononie, per Benedictum, 1505,
w 4-ce k. nl. 46. Ded. Erazmowi Ciołkowi (Vitellius),
biskupowi płockiemu.

Toż, tytuł jak wyżej. Addita est explicatorum in
annotamentis Galeni dietionum tabula. Argentorati,
1510, w 8-ce, k. nl. 32.

Toż. Parisiis, b. w. r.
Declamatio an orator sit philosopho et medico an-

teponendus. Cracoviae, F. Ungler, 1514, w 4-€e.
Modus epistolandi; addita sunt quaedam de elegan-

tiis Jacobi Vimphelingii Epistolae necessariis. Oracov.
F. Ungler, 1512, w 4-ce.

Por. Żebrawski: Bibliogr.str. 70.

Berres Józef, ur. 1796r. w Góding w Mo-
rawii, jeden ze znakomitszych anatomów,
stopnia naukowego nigdy nie otrzymał, sto-
pień bowiem doktora medycyny dostał mu
się jako nagroda za zasługi. Już w r. 15817
został professorem anatomii w uniwersyte-
cie lwowskim, a w r. 1839 objął katedrę
anatomii w Wiedniu, gdzie umarł 1844 r.
Dziełami swemi, szczególnićj antropotomią,
zjednał sobie sławę europejską. Wydał:
Odezwa do publiczności w czasie cholery. Lwów,

1831, w 4-ce.
Praktische Erfahrungen iiber die Natur der Chole-

ra in Lemberg, und Behandlungsart derselben. Lem-
berg, 1831, w 8-ce, str. 16.

lnne dzieła jego do bibliografii polskićj nie należą.

Berthieff Karol Teodor, b. dyrektor szpi-
tala powszechnego we Lwowie, obecnie
członek c. k. krajowćj Rady zdrowia, le-
karz sądowy, drukiem ogłosił:
Ruch chorych: we Iwowskim szpitalu powszechnym

w r. 1867. (Roczn. tow. lek. galicyjskich za r. 1668.
Lwów, 1869, str. 33—36).
Ruch chorych we lwowskim szpitalu powszechnym

w r. 1868 i 1569. (Tamże, za r. 1869. Lwów 1870, str.
105—111.

Bertrand Jakób C., lekarz wojska fran-
cuzkiego, wzięty w czasie wojny francuzko-
rossyjskićj 1812 r. do niewoli, przemieszki-
wał w Wilnie, gdzie mu następnie poruczo-
no dozór szpitalów. Był członkiem tow.
lek. wileńskiego.
Obraz gorączki epilemieznćj, która panowała w Li-

twie 1812 i 1813 r. (Pam. tow. lek. wil. T. I, 1818, str.
101—117).
O użytkach węgla w sztuce lekarskićj (wyimek

z obszernój rozprawy). (Tamże, str. 2/4—279).
Beschorner Fryderyk, lekarz zakładu

obłąkanych w Owińsku, od r. 1888 t. j. od
czasu założenia tćj instytucyi, zmarły 1874
roku, ogłosił:
Der Weichselzopf nach statist. und physiolog. Be-

ziehungen dargestellt. Breslau, Ferd. Hirt, 1848,
w 8-ce, str. 78.

Beschreibung des gelben Fiebers fiir Aerzte und
Wundiirzte der kaiserlichen und k. k. ósterreichi-
sehen Staaten. Opisanie żółtćj febry dla lekarzów
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i chirurgóww c.i e. k. austriackich kraiach. Krakau,
J. G. Trassler, str. 53. (Tekst polski i niemiecki).

Beschreibung der am haiifigsten vorkommenden
Giftpflanzen. Ostrowo, 1844, w 8-ce.

Besser Willibald S. J. G.. ur. w Insbruku
1784 r., początkowe nauki pobierał w mieś-
cie rodzinnóm. Pośmierci rodziców udał się
1797 r. do Lwowa, gdzie ukończył nauki
gimnazyalne i rozpoczął uniwersyteckie;
w r. 1805 przeniósł się do Krakowa, i tu
1807 r. uzyskał stopień doktora medycyny;
w 1808 r. mianowany został asystentem
przy klinice krakowskićj: tegoż roku po-
wołany został.przez T. Ozackiego na nau-
czyciela zoologii, botaniki i dyrektora
ogrodu botanicznego przy gimnazyum
w Krzemieńcu: obowiązki te objął 1809 r.
W r. 1521 miał sobie potwierdzony stopień
doktora medycyny od uniw. wileńskiego.
Po otwarciu 1834 r. uniwersytetu w Kijo-
wie, został tamże professorem botaniki
i katedrę tę, uzyskawszy emeryturę. w r.
1537 opuścił. W r. 1841 przeniósł się do
Krzemieńca, gdzie pod koniec 1842 r. życie
zakończył. Niezmordowany badacz, wszys-
tkie chwile wolne od obowiązków profes-
sorskich poświęcał poznaniu flory i fauny
Wolynia. PodolaiUkrainy. Znakomity je-
go zbiór owadów, tudzież biblioteka prze-
szły na własność uniwersytetu kijowskiego.
Wydał:
Primitiae florae Galieiae austriacae utriusque. En-

chiridion ad exeursiones botanicas concinnatum a...
Pars I et II. Viennae, sumpt. A. Doll, 1809, w 16-ce.
T. I, str. 399 i XVII; T. II, str. VIII, 423.

Catalogue des plantes du jardin botanique de Krze-
mieniee en Volhynie, I'an 1810, w 8-ce.

Catalogue des plantes du jardin botanique du gym-
nase de Volhynie 4 Krzemieniec. Krzemieniec, 1811,
w 8-ce.

Supplóment au catalogue des plantes du jardin bo-
tanique du gymnase de Volhynie A Krzemieniec. An.
1812, w 8-ce.

Catalogus plantarum in horto botanieo gymnasii
Volhyniensis Gremeneci eultarum. OCremeneci, 1814,
w 8-ce, (Rocznik III).
Supplementum II ad catalogum plantarum in horto

botanico gymnasii Volhyniensis Cremeneci cultarum
an. 1818. Oremeneci, 1814, w 8-ce.

Catalogus plantarum in horto botanico gymnasii
Volhyniensis Cremeneci cultarum. Oremeneci, 1815,
w 8-ce. (Rocznik IV).
SupplementumTV ad catalogum plantarum in horto

botanieo gymnasii Volhyniensis Oremeneci cultarum
an. 1815. Oremeneci, 1815, w 8-ce.

Toż, z lat 1816, 1819, 1820, 1821, 1823, 1830.
Enumeratio plantarum hueusque in Volhynia Po-

dolia, gub. Kijoviensi, Bessarabia cis-tyraica et
cirea Qdessam collectarum, simul eum obseryationibus
in Primitias Florae Galiciae Austriacae. Vilnae, typ,
J. Zawadzki, 1822, w 8-ce, str. VIII i 111.

Przepisy do układania zielników. Wilno, 1826,
W 8-ce.

Aperęu de la góographie botanique de Volhynie et
de la Podolie. (Krzemieniec), 1823, w 4-ce.
Rzut okanajeografią fizyczną Wołynia i Podola.

Wilno, 1828, w 8-ce (Toż, w Mómoires de la sociótć
imp. des naturalistes de Moscou).

Recenzya dzieła p. t. Pomnożenie dykeyonarza ro-
ślinnego 6. p. X. Krz. Kluka przez J. Dziarkowskiego
i Sienniekiego. Wilno 1828, w 8-ce, str. 22.
Tentamen de abyotanis, 1832, w 4-ce. (Mómoires de

la sociótć des nat. de Moscou.)
- Revisio artemisiarum musei regni berolinensis, cu-
jus partem constituit herbarium  Wildenovianum.
1840, w 8-ce.
Ueber russische Artemisien im Wildenowschen und

im allg. kónigl. Herbarium in Berlin, w 4-ce. (Bulle-
tin scientifique publ. par Faead. imp. des scienees de
St.-Petersb. T. VIII, Nr. 19).
Additamenta et observatiuneulae eel. Steven... (Nou-

veaux mómoires de la socićtć imp. des naturalistes de
Moscou, T. IT).

Ein kleiner Beitrag zur Flora von St.-Petersburg.
b. w. m. i r., w 8-ce.
De Abrotanis (Artemisiae L.) tentamen. Mosquae,

1834, w 4-ce, str. 92i 5 tab.
De Dracunculis. Mosquae, 1835, w 8-ce.
Monographia artemisiarum. Seet. I Dracuneuli fru-

teseeńtes. Petropoli, 1846, w 4-ce, 13 tab.
De Seriphidiis. Mosquae, 1834, w 8-ce.
Supplementum ad Synopsin Absynthiorum. Tenta-
z Abrotanis, Seriphidiis, Draeuneulis. Mosquae,

dv.

ABarona Marschall von Biberstein. Wilno,

„Wraz z Andrzejowskim Ant. opracował: Słownik
roślin Grekom starożytnym znanych i na polski język
przełożonych. Odb. z Dziennika Wil. 1827.

Besser Wiktor, syn poprzedzającego, prof.
medycyny w akademii med, chir. w Peters-
burgu.

De therapeutica aquarum mineralium actione. Mos-
quae, 1855, w 8-ce, str. 84. Diss. inaug.

Betko Ksawery. :
„ De erysipelate. Vilnae, 1836, w 8-ce, str. 36. Diss.
inaug.
Be;nonsa Eliasza świeżo przyczyniony miłosierny

Samarytan, albo przyjazno-braterska rada na wszel-
kie choroby, łamania w ludzkim ciele takwnętrzne
Jako y powierzchowne podłemi y małemi sposobami
do uleczenia bezwielkiego kosztu świeżo wynalezio-
na, y z miłości chrześciańskićy na poratowanie ubo-
gieh y podłey kondycyy ludzi z niemieckiego języka
na polski przetłumaczona, Teraz świeżo errory y błę-
dy, które dla nieumiejętnego tłumacza znaydowały
się, poprawione z przydatkami opuszczonych lekarstw
przez Mikołaja Ignacego Aekerbauma, medyka J.
K. M. y powtóre do druku podana r. p. 1695 w War-
szawie, w drukarni J. K, M, u 00. Schol. Piar. w4-0e,
SUI ZUOS DNS

Będziński A. Dr.
„ Lekarz domowy, czyli najprędsze i najlepsze środ-

ki ratowania siebie i drugich, bez pomocy lekarza,
tylko urządzeniem 500 środków domowych i domowój
apteczki, a przystępny dla każdego, osobliwie dla
tych, którzy nie mogą osiągnąć prędko pomoce lekar-
ską lub mieszkają zadaleko od aptek. Wydanie trze-
cie pomnożone, ułożone alfabetycznie podług naj-
lepszych dzieł. Rzeszów, Pelar, 1877, w 16-ce, str.
102 i VI. Ob. Behrend Fryd. I.

Bętkowski Aleksander Wojciech, rodem
Z Poznania, stopień filozoficzny uzyskał
Ww Krakowie 1672 r.; do nauk lekarskich
przykładał się w Padwie i tam 31 czerwca
1673 r. powołany został do sprawowania
urzędu radcy w oddziale narodowości pol-
skićj. Otrzymawszy stopień doktora medy-
cyny, osiadł w Poznaniu, gdzie podobno
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wydał dzieło o kołtunie, jak tego ślad nie-

jaki wyczytać można w Bochma Plicaelogii

(1708).
Por. Muczkowski: |. c., str. 342. Gąsiorowski: LI,

328. Przeździecki: O polakach... str. 16.

Bętkowski Nikodem Felicyan Prawdzic,
ur. 27 września 1812 r. w Lisiej Górze,

w obwodzie tarnowskim. Nauki począt-
kowe pobierał w Bochni, filozoficzne i le-
karskie od r. 1882 w Wiedniu. gdzie w ma-
ju 1841 r. stopień doktora medycyny uzys-
kał. Osiadłjako lekarz praktycznyw Bochni;

w r.1846 zamieszkał w Wieliczce, gdzie

od r. 1855 pełnił obowiązki lekarza sądo-

wego. Niejednokrotnie był więziony zprzy-
czyn politycznych. W r. 1848 wybrany został
z okręgu wielickiego posłem na sejm ra-
kuski do Wiednia. W uznaniu prac nau-
kowych Tow. lek. warsz. wybrało go swym
członkiem 1856 r., Tow. nauk. krakowskie

w r. 1857. Umarł 1864 r.
Jeszcze jako uczeń gimnazyalny opracował 1831 r.

literę I w słowniku łacińsko-polskim wydanym w Bo-
chni przez ks. A. Liszkę,—Tłomaczył z niemieckiego
na polskie rozmowy między lekarzem a chorym, wy-
dane w Polyglotton medicum przez D-ra Mascha
w Wiedniu 1859 r.
Doświadczał też sił swoich i w poezyi a piosnki je-

go rozehodziły się między młodzieżą akademieką; je-
dnę z nich na wezwanie Kollara przesłał do almana-
chi w Zagrzebiu 1838 r.
* Historia medicinae in inclytis Poloniae terris ab
antiquissimis temporibus usque ad annum 1662. Vin-
dobonae, 1841, w 8-ce, str. 38. Diss. inaug.
Anatomia patologiezna. Część ogólna. Kraków, na-

kład i druk Czasu, 1852, w8-ce, str. II i 305. Część
szczególna. Tamże, 1858, str. VIII i 443.

Niektóre uwagi nad terapią gruźlicy, mianowicie
przeciągłćj. Warszawa, 1859, w 8-ce, str. 56. (Osob.
odb. z Pam. tow. lek. warsz. T. XLI, 1859, str. 178).

Fliiehtige medizinische Skizzen aus Galizien. (Wie-
ner med. Wochenschrift, 1860, 1862).
Nadto przełożył dietetykę Hartmanna (ob).
Por. Przegl. lek. 1864, Nr. 44. y

Biber Leopold, spólczesny lekarz, ogłosił:
Przypadek tężca gośćcowego. Spostrzeżenie z od-

działu chorób wewnętrznych D-ra Kisensteina w Wie-
dniu. (Przegl. lek. 1880, Nr. 6).

Biberstein Jan Józef Oswald, ur. 7 marca
1824 r. we Wschowie w Poznańskiem, na-
uki lekarskie ukończył w Berlinie 1851 r.
„ Deosteo-periosteitide. Berolini, 1851, w 8-ce.Diss.
inaug.

Biberstein Karol Ludwik, spólczesny le-
karz warszawski, ur. 1834 r. w Kaliszu.
nauki lekarskie ukończył w Wrocławiu
1862 r.
De tumoribus pelvis partum impedientibus. Vrati-

ślayiae, 1862, w 8-ce, str. 34. Diss. inaug. ;
_ Biedrzycki Adam Paulin, doktór filozofii
i medycyny, wieloletni rajeca poznański,
nakładem swym nie mało się przyłożył do
obwarowania m. Poznania. Um. 1580 r. (*).

Por. Starowolski: Mon. 451.

Biedrzycki Jan, za panowania Zygmunta
III byłlekarzem w Komży.

Por. Święcki: Opis staroż. Polski, I, 292.

Bielawski Józef, ur. w Pleszewie w W.

Ks. Poznańskióm 17 marca 1847 r., nauki

gimnazyalne ukończył w Szremie, medycy-

ny słuchał od r. 1870 w Wrocławiu a od
1872 r. w Gryfii.
Ueber die Innervation und die Bewegung der Bron-

chialmuskulatur.* Greifswald, 1875, w 8-ce, str. 52.

Diss. inaug. .

Bielecki Jan.
O granulacjach na sojedinitelnoj pereponkie wiek

ili o tak nazywajemoj ophthalmia militaris. S.-Peter-

burg, 1863, w $-ce. Diss. inaug.

Bielicki Ryszard, ur. 1829 r., medycyny

słuchał w Kijowie, późnićj w Dorpacie; um.

1855 r.
Quaedam de metallorum albuminatibus eorumque

effectu ad organismum animalium. Dorpati Liv. typ.

Schónmann, 1853, w 8-ce, str. 41. Diss. inaug.

Bielkiewicz Adam, ur. w Wilnie 1798 r.,

nauk lekarskich słuchał tamże a uzyskaw-

szy 1820 r. stopień medyko-chirurga, z0-

stał prosektorem anatomii. W r. 1822 do-

skonaliłsię w anatomii pod Bujalskim w Pe-
tersburgu i Loderem w Moskwie. W 1824r.
został adjunktem, 1825 r. professorem nad-

zwyczajnym a 1835 r. professorem zwyczaj-

nym anatomii w Wilnie. W r. 1837 otrzy-
mał stopień doktora medycyny i chirurgii.
Umarł 1840 r. w Wilnie. Pracy jego za-

wdzięcza gabinet anatomiczny wileński swe

urządzenie i zbogacenie (blizko 2000 oka-
zów doń dodał). Napisał:
De bursis mucosis subeutaneis. Diss. inaug. druk.

w Collectanea acad. med. chir. viln. str. 155 — 231.
(1836).
Przykład choroby błękitney (morbus coeruleus)

z przyczyny otworzenia się kanału arteryjnego Botal-

la. (Dziennik med. chir. i farmaeyi. Wilno, 1522. T. I,

str. 93—100).

Bielkiewicz Franciszek.
De usu medieo calomelanos. Vilnae. 1811, w 8-€e.

Diss. inaug.

Bieliński Jan, ukończywszy nauki lekar-
skie w Moskwie 1857 r., osiadł jako lekarz

praktyczny w Nowóm Mieście, gdzie w r.

1869 staraniem jego powstał zakład przyro-

doleczniczy.
Nowe miasto nad Pilieą (gub. Piotrk. pow. Rawski).

Zakład przyrodoleczniczy (Hydroterapia). Sprawoz-
danie z działalności zakładu przyrodoleczniczego

w Nowóm Mieście nad Pilicą w r. 1870. Warszawa,
druk. Burzyńskiego. 1871. fol. str. 4.
Zakład przyrodoleczniczy w Nowóm Mieście nad

Pilicą. (Gaz. lek. T. XV, 1873, str. 319—820, 333—395).

Sprawozdanie z działalności zakładu przyrodolecz-

niczego w Nowóm Mieście nad Pilieą w r. 1874. War-
maj druk. F. Fryze i W. Dębski, 1875, w 8-ce,
str. 20.

Bieliński Józef, ur. 23 marca 1848 roku
w Lubrańcu, nauki gimnazyalne pobierał

w Warszawie i Włocławku, medycy ny słu-
chał na wydziale lekarskim warsz, szkoły
głównój od 1868 do 1873 r. W r. 1873 mia-
nowany został lekarzem m. Kałuszyna; od
1874 r. do drugićj połowy 1880 r. pełnił
obowiązki lekarza górniczego w gub. wiat-
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skićj, w powiecie słobodzkim.. Od r. 1890
mieszka w Wilnie. Ogłosił:
Wyniki z użycia kwasu salieylowego przeciw ta-

siemeowi. (Medycyna 1880, Nr. 19).
Kilka słów o wolu panującóm endemicznie w powie-

cie Słobodzkim gubernii Wiatskićj. (Tamże, 1880,
Nr. 37).

Wspomnienie pośmiertne Adamowicza.
1881, str. 337—339).
O zaraźliwóm zapaleniu płuc. (Tamże, 1882, N. 19),

Bielski Józef, stopień doktora medycyny
uzyskał w Monachium; w czasie kampanii
1866 r. był lekarzem wojskowym bawar-
skim; obecnie we Lwowie zajmuje się wy-
konawstwem lekarskiem jako homeopata,
Wydał:
Homeopatya dzisiejsza. Lwów, księg. Seyfartha

i Czajkowskiego, druk Zakł. Ossolińsk. 1871, w 8-ce,
k.2, str. 42i k. 1.
Lekarz i chory, stadyum. Lwów, Seyfarth i Qzaj-

kowski, druk Zakł. Ossolińsk., 1871, w 8-ce, str. 29.
Homeopatya popularna. Według D-ra C. Heringa

z Filadelfii przełożył z francuzkiego (tłumaczenia
D-ra Lóon fils); uzupełnił własnemi uwagami i obja-
śnieniami powiększył i do potrzeb zwolenników tój
metody zastosował. Z licznemi illustracyami. Lwów,
1872, w 8-ce, str. 1, 280 i 7 tab.

Toż, tamże, 1877, w 8-ce, str. 584, 46 fig.

Bielski Tomasz.
Tractatus de eretinismo, in specie montium Oarpa-

tieorum. Vindobonae, 1843, w 8-ce, str. 38. Diss.
inaug. ,

Bielski Walenty, rodem z Wysokiego
Mazowieckiego.
These pour le doctorat et módecine. Questions sur

diverses branches des sciences módieales. Strasbourg,
1841. w 4-ce, str. 4i 22.

Bieńkiewicz Adolf, spółczesny lekarz służ-
by policyjnćj w Warszawie.

Kwestya najważniejsza. Warszawa,
i Wolft, 18738, w 8-ce, str. 124.

Bieńkowski Ł.
Dobrowolne oddzielenie się członka siłami natury

(amputatio spontanea). (Pam. tow. lek. warsz. T. XL,
1858, str. 12).

Bierkowski Ludwik Józef Szreniawa, ur.
w Poznaniu 16 sierpnia 1801 r. Ukończyw-
szy 1818 r. nauki gimnazyalne w mieście
rodzinnćm, oddał się zawodowi rolniczo-g03-
podarczemu, który atoli wkrótce porzucił.

(Tamże,

Gebethner

W 1821 r. udał się do Berlina i tam uczęsz- .
czał do 1827 r. na wydział lekarski. W cią-
gu nauki w trzech ostatnich latach oddawał
się już różnym pracom literackim. Następ-
ne dwa lata poświęcił na wycieczki nau-
kowe do Niemiec i Francyi i w tym czasie
otrzymał 1828r. w Jenie stopień doktora fi-
lozofii a w Lipsku 1829 r. doktora medycyny
1 chirurgii. Mając sobie potwierdzone stop-
nie naukowe w Wilnie, w październiku
1830 r. przybył do Warszawy. gdzie pełnił
obowiązki lekarza w szpitalu starozakon-
nych przez czas bardzo krótki. gdyż pole-
cony przez Rusta, słynnego professora ber-
lińskiego, kuratorowi uniwersytetu kra-
kowskiego, mianowany tamże został pro-

fessorem kliniki chirurgicznój w listopadzie
1831 r. W styczniu 1832 r. rozpoczął wy-
kłady, obejmyjące chirurgią, okulistykę
i syfilidologią i te (opuściwszy 1851 r. oku-
listykę) a do śmierci prowadził. Umarł 27
czerwca 1860 r. Cieszył się zasłużoną sła-
wą zręcznego operatora; zbiory uniwersy-
teckie zbogacił wyrobami gipsowymi i wos-
kowymi.
Abbildungen der Puls-, Blut- und Saugadern des

menschlichen Kórpers. Berlin, Maurer, 1825—1826.
20 tablic fol. i wyjaśnienie po łacinie i po niemiecku.

Anatomisch-chirurgische Abbildungen, nebst Dar-
stellung und Beschreibung der chirurgischen Opera-
tionen nach den Methoden von v. Graefe, Kluge und
Rust; mit einer Vorrede von Dr Joh. Nep. Rust. Ber-
lin, Herbig, 1826—1827, 58 tablic i dwa tomy objaś-
nień, w 8-ce, str. XVI, XII i 973.

Dissertatio inauguralis medica exhibens moschi hi-
ca naturalem et medicam. Lipsiae, 1828, w 8-ce,
str. 55.
O transfuzyi czyli o przelaniu lub przetoczeniu krwi.

(Pam. lek. warsz. T. II, (1829), str. 139—174).
Opisanie szczegółowe mego apparatu do transfu-

zyi. (Tamże, str. 286—292, 1 tab.)
Operacya zrakowaciałćj kiszki prostćj czyli stol-

cowćj wykonana przez Lisfranca w Paryżu. (Tamże,
str. 403—465).

Przykład nadzwyczajnie wielkićj wątroby, połączo-
nój z tumorem torebkowym znacznćj wielkości, zawie-
rającym w sobie hydatydy. (Tamże, str. 465—473).
Rocznik obejmujący zdanie sprawy z czynności kli-

niki chirurgicznej i położniczćj Uniwers. jagiellońskie-
go. Rok I. Kraków, 1832, w 4-ce, str. 28.

Toż. Rok II. Tamże, 1833, w 4-ce, str. 40 i tab. 3.
Toż. Rok III. Tamże, 1834, w 4-ce, str. 36, 5 tab.
Choroby syfilityczne czyli weneryczne, oraz spos0-

by a A Kraków, 1833, w 16-ce, str. XI, 154
i k. nl. 6.
Ustawy dotyczące się leczenia chorób w kliniee chi-

rurgicz. Uniwer. Krakow. Kraków, 1832,w4-ce, str. 8.
Spostrzeżenia: 1. Opis przerostu języka, leczonego

w klinice chirurgicznój. 2. Kilka słów o skutkach jodu.
(Rocz. wyd.lek. T. I, 1838, str. 373—3582).

O leczeniu złamań obojczyka za Po nowego
siodłem nazwanego przyrządu. (Tamże, str. 383—39T).

Spostrzeżenia i uwagi w przedmiocie chirurgii prak-
tycznój: 1. Przypadek zupełnego zrostu pochwy ma-
cicznój przez błonę dziewiczą. Ż. Narośl szezęki dolnój
kostno-słoninowata. 3. Poprawa szwu obwódkowego.
(Roczn. wyd. lek. T. IL. Odd. 2-i, 1839, str. 68—982).

Kilka słów o operacyi zćzowatości. (Tamże, T. IV.
Oddz. 2-gi, 1841, str. 377—394).

Opis czterech "nader rzadkich przypadków chorób
leczonych w krakowskićj klinice chirurgiecznój w ciągu
r. 184)/1. 1. Wypadnięcie oka prawegow połączeniu
ze zranieniem okolicy brwiowćj, powieki górnćj i strzas-
kaniem brzegu oezodołowego kości ezołowój. 2. Rana
postrzałowa nogi. 3. Rdzeniak oka lewego w połącze-
niu z rdzeniakami czaszki. 4. Narośl dziąseł mięsno-
słoninowata. (Roczn. wyd. lek. T. V, Oddz. 2-gi, 1842,
str. 217—256).

Kilka słów o początku i wzroście zbioru anatomicz-
no-patologicznego w zakładzie klinicznym Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. (Roczn. wyd. lek. T. VIII, 1845,
str. 111—L18).
O operacyi wargi zajęczćj. (Tamże, T. VIII, 1845,

Oddz. 2-i, str. 167—191). R
Ważniejsze przypadki chorobowe leczone w klini-

ce chirurgieznćj Uniw. Jag. w r. 18445: 1. Niezwy-
czajne uszkodzenie oka przez wbieie grubej gałęzi.
2. Oewkowrzód pęcherzo-pępkowy. 3. Pruchnienie
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kości goleniowćj wyleczone przez wyrznięcie 2) części
tćj kości. (Tamże, T. VIIL. Oddz. 2-i, 1845, str. 192
do 215, 2 tab.).

Kilka słów o ważności, potrzebie i użytku gimna-
styki. Kraków, 1837, w 8-ce, str. 14.
Kilka spostrzeżeń w przedmiocie chirurgii uczy-

nionych. Kraków, 1846, w 8-ce, str. 39.
Rozpoznawanie zapaleń ocznych w ogólności, a

w, szczególności zapaleń ocznych samodzielnych. Kra-
_ ków, 1847, w 82-ce, str. XII i 148.

Chirurgische Erfahrungen gesammelt und hrsg...
Brliutert durch instructive Abbildungen in Holz-
schnitt und Kupferstich. Berlin, F. A. Herbig, 1847,
w 8-ce, 1-s Heft, str. VIII i 224, i 5 tab. Zawiera:

1. Die Baumwolle als iusseres antiphlogistisches
Mittel. 2. Behandlung der Schliisselbeinbriiche ver-
mittelst einer neu erfundenen mechanischen Vorrich-
tung. 8. Anwendung des chirurgischen Sattels zur Be-
seitigungder, Riickgratskriimmungen. 4. Ueber Am-
putation der Gliedmissen. 5. Verbesserung der um-
wundenen oder umschlungenen Naht (sutura cir-
eumvoluta). 6. Ueber die Operation der Haasen-
scharte). -
Wstęp do anatomii ciała ludzkiego dla uczniów

poświęcających się umiejętności lekarskićj, (Urywek
z rękopismu anatomii podręcznćj od wielu lat do dru-
ku przygotowanćj). Z ryciną przedstawiającą popier-
sie Rafała Ozerwiakowskiego. Kraków, 1850 w 8-ce,
str. LX i 100.

Chirurgisch - anatomischer Atlas.
(Wyszły tylko dwa zeszyty).
O leczeniu wrzodów długotrwałych, zadawnionych,

za, pomocą środków i sposobów szczególnych, na sa-
móm tylko doświadezeniu opartych, mianowicie za
pomocą wody ciepłój i zimnój, (Roczn. Tow. Nauk.
Krak. Poczet 2-i, T. VI, 1852, str. 413—428).

Toż, w osobn. odb. Kraków, 1852, w8-ce, str. 16.

(Życiorys Bierkowskiego, napisany przez Girsztow-
ta, oraz wizerunek, znajduje się w Tygod. illustr.,
1863, Nr. 189 i 190).

Bierkowski Włodzimierz Fryderyk, syn
Ludwika, ur. w Krakowie 1832 r., nauki le-
karskie rozpoczął w rodzinnóm mieście,
ukończył w Wrocławiu.
De fistula ani. Vratislaviae, typ. Fischer, 1861

w 8-ce, str. 42. Diss. inaug.

Biernacki Karol, rodem z Litwy, nauki
lekarskie ukończył w Montpellier 1838 r.,
umarł w Cannes w r. 1879, przeżywszy
lat 82.

Essai sur la luxation conseeutive du fómur. Mont-
pellier, J. Martel, 1838, w 4-ce, str. 18. Diss. inaug.

Wspólnie z Czernickim Hieronimem opracował:
Traitement spóeifique du cholóra asiatique de 1865.

Marseille, Barlatier-Feissat, 1866, w 8-ce, str. 31.

Biernawski Aleksander, ur. w Kietlinie.
Du goitre exophthalmique. Paris, A. Parent, 1871,

w 4-ce, str. 51. ć

Biesiadecki Alfred, ur. w Dukli 12 marca
1839 r.; ukończywszy gimnazyum lwowskie,
udał się na wydział lekarski do Wiednia
i tam 1862 r. osiągnął stopień doktora me-
dycyny. Następnie był sekundaryuszem
w głównym szpitalu wiedeńskim; w r. 1865
mianowany został asystentem przy katedrze
anatomii patologicznój prof. Rokitańskiego;
w r. 1868 objął katedrę tegoż przedmiotu
we wszechnicy jagiellońskićj, W r. 1876
opuścił obowiązki professorskie, będąc po-

Berlin, 1850.

,

wołany na godność protomedyka Galicyi;
dostojeństwo to z najwyższóm uznaniem tak
władzy jak i opinii publicznćj dotąd piastu-
je. W r. 1879 uczestniczył w komisyi le-
karskićj zagranieznćj, wyprawionój do Ros-
syl w celu zbadania natury wybuchłego
tam. moru.
Ueber das Ohiasma nervorum opticorum des Men-

sehen und der Thiere. Mit 1 Tafel. Wien, 1860,
w 8-ce, str. 18. Osobn. odb. z Sitz. d. k. Akad. d.
Wiss. T. XLII.

Untersuchungen iiber die Gallen-und Lymphge-
fisse der Menschenleber in pathologischen Zustiin-
den. Mit 1 Tafel. Wien, 1867, w 8-ce, str. 12. Osob.
odb. z Sitzb. d. k. Akad. d. Wiss. T. LV.

Beitrige zur physiologischen Anatomie der Haut.
Mit 3 Tafeln. Wien, 186%, w 8-ce, str. 26. Osobn. odb.
z Sitzb. d. k. Akad. d. Wissenschaften. T. LVL.
Ueber Tuberkelbildung in Blutcoagulis. Mit 1 Ta-

fel. Wien, 1868, w 8-ce, str. 5. Osob. odb. z Sitzb.
d. k. Akad. d. Wiss. T. LVIL.
Ueber Blasenbildung bei Verbrennung der Haut.

Mit 1 Tafel. Wien, 1868, w 8-ce, str. 5. Osobn odb.
z Sitzber. d. k. Akad. d. Wiss. T. LVIII.

Zottenenchondrom des Darmbeins, enchondromatóse
Thromben der Beckenvenen und Pulmonalarterien.
Mit 2 Tafeln. Wien, 1868, w 8-ee, str. 16. Osob. odb.
z Sitzber. d. k. Akad. d. Wiss. T. LVIIL
O tworzeniu się pęcherzy w oparzelinie skóry. Wy-

ciąg z pracy podanćj akademii umiejętności w Wie-
dniu d. 19 Marca 1868 r. (Przegl. lek. 1868, Nr. 16).

A ostrych dwunastnicy. (Przegl. lek, 1869,
tyl).
Trzy przypadki zmian chorobowych w jelicie zale-

żmych od kiły (syphilis). (Przegl. lek. 1871, Nr. 3, 5.

O zatokach otrzewny, w których mogą powstawać
przepukliny wewnętrzne. (Przegl. lek. 1871. Nr. 7,
W lZlO)
O torbielach, które uchodzić mogą za przepukliny

pachwinowe. (Przegl. lek. 1821, Nr. 15).

Przyczynek do anatomii fizyologicznój i patologicz-
nćj naczyń chłoniczych skóry ludzkićj. 1). Zaehowa-
nie się naczyń limfatycznych w wrzodzie kiłowym
twardym (chancre). (Przegl. lek. 1871, Nr. 18). 2. Ża-
palenie naczyń limfatycznych przewłoczne (lymphan-
gioitis chronica). (Przegl. lek. 1871. Nr. 19, 20). 8. No-
wotwory skóry polegające na przeistoczonych naczy-
niach limfatycznych. (Przegl. lek. 1871, Nr. 21, 22).

Nagromadzenie wydzielin w przewodach gruczołów
łojowych. (Przegl. lek. 1872. Nr. 21, 22, 26, 27, 30).
Zmiany jakościowe wydzieliny gruczołów łojowych.

(Przegl. lek. 1872, Nr. 31, 38, 41, 42).
Choroby wspólne torebek włosowych i gruczołów

łojowych tudzież ich otoczenia. (Przegl. lek. 1872, Nr.
46, 41, 49). |

Patologia ogólna zapalenia skóry. Wyjątek z ob-
szerniejszego rękopisu. (Przegl. lek. 1873, Nr. 40,
43, 44, 45, 46). Ę

Sprawozdanie o przebiegu dżumy w gubernii astra-
chańskićj w zimie 1878,9. Wykład miany w d. 2 Maja
1879 r. w Tow. lek. krak, (Przegl. lek. 1879, Nr. 19, 20).

Toż, w osobn. odb. Kraków, 1879, w 8-ce, str. 24.

Sprawozdanie o dżumie wschodnićj (zarazie dymieni-
cowćj), która panowała w niektórych miejscowościach
gubernii astrachańskićj w zimie 1878/9 r. (Pam. t. 1.
w. T. LXXVI, 1880, str. 493 — 546. 749 — 813. T.
LXXVII, 1881, str. 1—51. 336—373),
Tymczasowe zawiadomienie o ciałkach Lostorfera.

(Przegl. lek. 1872, Nr. 8).
Uwagi nad ciałkami kiłowemi Lostorfera. (Przegl.

lek. 1872, Nr. 13, 14, 16).
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Badania co do sposobu, w jaki tworzą się pęche-
rzyki i odradza się przybłonek na pletwie żaby. (R. T.
N. Krak. Pocz. 3-1, T. XIX, 1871, str. 124—154).

Przyczynek do anatomii patologicznćj kiły w jeli-
tach (syphilis intestinorum). (R. T. N. Krak. Poez. 8-1,
T. XIX, 1871, str. 321—345).
O nowćj zatoce otrzewny, w którćj mogą powstać

przepukliny wewnętrzne, tudzież o torbielach, które
uchodzić mogą za przepukliny pachwinowe. (R. T. N.
Krak. Pocz. 3-1, T. XIX, 1871, str. 346—365).
Dwa przypadki wad utworowych serca. (R. T. N.

Krak. Pocz. 3-i, T. XIX, 1871, str. 381—396). ;
Przyczynek do anatomii pierzchnicy wypocinowćj

czerwonej (lichen exsudativus ruber). (R. T. N. Krak.
Poez. 3-i, T. XIX, 1871, str. 397—416). Praca doko-
nana wspólnie z A. Rosnerem.

Przyczynek do anatomii fizyologicznćj i patologicz-
nój naczyń chłoniczych skóry. (Tamże, T. XXI, Po-
czet 3-1).
Poszukiwania dokonane w Zakładzie patologiczno-

anatomieznym uniwersytetu jagiellońskiego w r. 1870.
Kraków, 1871,w 8-ce, str. 140. Zawiera sześć r0z-
praw wyżćj wymienionych.

Katarzyna Hohmann. Obojnietwo prawdziwe boczne
(hermaphrodisia vera lateralis), Kraków, 1871,
w 4-ce, 1 str.
Untersuchungen aus dem pathologisch-anatomi-

schen Institute in Krakau. Wien. 1872.

Dwa przypadki bielicy: jeden z guzami bielicowemi
skóry, drugi z guzami w jelicie; z uwagami nad bie-
licą. (Rozpr. i spr. z pos. wyd. mat. przyrod. akadem.
um. T. I, 1874, str. 122—174, 1 tab.)

Badanie mikroskopijne eo do sposobu przyrastania
przeszczepionych kawałków skóry na dna wrzodów.
(Tamże, T. III, 1876, str. 38—97, 3 tab.).
Anatomia patologiczna gruczołów skórnych. (Pam.

akad. umiejęt. Wydz. matem. przyrod. T. I, 1874, str.
1—44, tabl).

Die verschiedenen Formen der quergestreiften Mu-
skelfasern. Wien, 1858, w 8-ce, str. 6 z 3 lit. tabl.
Osobn. odb. z Sitzb. d. k. Akad. d. Wiss. T. XXXIII.

Wspólnie z Opolskim i Żulińskim opracował:
Memoryał dotyczący utworzenia wydziału lekar-

skiego we Lwowie. (Dwutyg. med. publ. 1879, str.
303—308).

Biesiadecki Jan z Wroćmierowy Prus, ur.
18387 r. w Sieklowćj Górnój w Galicyi;
nauk lekarskich słuchał wKrakowie, Wied-
niu i Pradze. Uzyskawszy w r. 1862 sto-
pień doktora medycyny w Krakowie, w ce-
lu dalszego doskonalenia się w sztuce lek.
udał się do Wiednia i Wiirzburga. Odr.
1866 do 1876 był starszym lekarzem puł-
kowym. W r. 1876 osiedlił się w Jaśle
w Galicyi, gdzie od r. 1877 pełni obowiązki
fizyka powiatowego. W r. 1868 niósł pomoc
lekarską ranionym w założonym przez sie-
bie szpitalu w Klimontowie w Sandomier-
skiem. Od kilku lat piastuje godność pre-
zesa sekcyi towarzystwa lekarzy galicyj-
skichdla powiatów Jasło, Krosno, Gorlice.
z Kilkanaście spostrzeżeń z praktyki chirurgicznój
i położniezćj ogłosił w Allgemeine medicin. Zeitschrift
w r. 1862, 1863 i 1864.

Bigel, nauki lekarskie ukończył w Stras-
burgu w końcu zeszłego stulecia; powołany
1822 r. do Warszawy, został przybocznym
lekarzem w. ks. Konstantego i odtąd stale

SŁOWN. LEK. POL.

zamieszkał w tóm mieście; żył jeszcze w r.
1854, mając lat 85.
* Favenir de la módecine. Paris, 1839, w 8-ce,

str. 48.
Gpu d'oeil gónćral sur Vhomóopathie. Paris, 1839,

w 8-ce.
Examen theorique et pratique de la móthode eura-

tiye du Docteur Hahnemann, nommóe homóopathie.
Varsovie, chez M. Gliiksberg, 1827, w 8-ee, T. I,
str, 328, T. II, str. 382. T. III, str. 489.

Toż, T. III pod tyt.: Continuation de Fexamen thćo-
rique et pratique de Fhomeopathie. Matiere módicale
pure du docteur Hahnemann. Varsovie, 1827, w 8-ce.
Homćopathie domestique . Paris, 1836, w 8-ce.
Toż, drugie wydanie. Paris,1839, w 8-ce.
Des maladies ehroniques, de leur nature spóciale,

et de leur traitement homoeopathique. Lyon et Paris,
1832, w 8-ce. i
Manuel dietetique de 'homeopathie. Varsovie, 1833,

w 8-cee, str. VIII, 124.
Toż, Paris, 1838, w 8-ce.
Manuel d'hydrosudopathie ou traitement des mala-

dies par Teau froide, la sueur, Fexercice, le regime
suivant la móthode employće par V. Priessnitz 4
Graefenberg, suivi d'un mómoire physiologique sur
Ja chaleur animale pax M. Pelletan. Paris, I. B. Bail-
litre, 1840, w 12-ce.

Homóopathie domestique ou guide módical des fa-
milles. Quvrage indispensablement nócessaire aux pe-
res de famille, aux personnes qui habitent loin des
secours de la módecine. 3-me ódition. Leipzig,
Arnold, 1846, w 16-ce. Pierwsze wydanie 1830 r.

Considórations sur les maladies de Fenfance. Pa-
ris, 1847, w 8-ce.

Justification de la nouvelie methode eurative du
docteur Hahnemann, nommóe homóopathie. Leipzig,
Reclam, 1825, w 8-ce.

* Bill Jan Jerzy.
Najważniejsze grzyby jadalneijadowite. Wyja-

śnienie do tablice Ściennych szkolnych, wykonanych
* według natury w barwnych odciskach przez Anto-
niego Hartingera, wydanych pod tymże samym ty-
tułem przez M. A. Beckera, e. k. radeę szkolnego,
skreślone przez... Dr. medycyny... oraz na polski ję-
zyk przełożone (przez D-ra. J. R. Czerwiakowskie-
go). Wiedeń, e. k. skład książek szkolnych, 1860,
w 8-ce. str. VI i 145.

Billing Jan Jakób, ur. w Krakowie, nauki
lekarskie ukończył w Lipsku 1781 r.
De habitationum salubritate et insalubritate. Lip-

siae, 1781, w 4-ce, str. 34. Diss. inaug.
Por. Gąsiorowski: III, 199. Callisen: T.II, 252.

* Billroth Teodor.
Badania nad odradzaniem się kości po ich zła-

maniach. Prelekcya miana w Zurichu. Tłomaczył
Z. ak i Warszawa, M. Orgelbrand, 1868,
W 8-ce.

Krótki rzut oka na rozwój w ostatnich czasach
nauki o zapaleniu i odradzaniu się tkanin. Przełe-
żył T. Żera. (Medycyna, 1874, Nr. 37, 33).

Ohirurgia ogólna. Przekład dzieła: Die allgemeine
chirurgische Pathologie und Therapie von Dr. Billroth.
Berlin, 1875 przez D-rów F. Aksamitowskiego, J. Pa-
wińskiego, Schreibera, M. Mendelsohna, J. Zale-
skiego (z 183 drzeworyt. w tekście). Warszawa,
czcionkami Graz. lek. 1876, w 8-ce, 1 kart. tyt., Str.
862i2. (Wehodzi w skład biblioteki umiejętności
lekarskiej). ż
O pielęgnowaniu chorych w domu i w szpitalu.

Przekład z 2-go wydania niemieckiego. Warszawa;
ze Kroniki lekarskićj, 1882, w 8-ee, str. XII,

każ

3
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Binniger L.E.
Diss. inaug. de plica polonica. Basileae, 1702,

W 4-06. j ź

Bioruń, ob. Stramsowicz Stanisław.
* Bioset Carl.
Versuch iiber die medicinische Constitution von

Grossbritannien, nebst Bemerkungen iiber das Wet-

ter und Krankheiten, welehe sich von Anfange des J.

1758 bis zur Mitte des J. 1760 gefiussert haben und

einer Nachricht von der Halskrankheit und dem

Fuieselfieber, wie auch Bemerkungen.. Aus dem.

Englischen iibersetzt von Joh. Wilhelm Móller. War-

schau. Gróll, 1779, w 8-ce, k. 4, str. 296.

Birkowski Szymon, młodszy brat sławne-

go teologa i kaznodziei Fabiana, ur. we

luwowie 1574 r., stopnie filozoficzne uzy-

skał w Krakowie 1598 i 1598 r., do nauk le-
karskich przykładał się we. Włoszech.

Wróciwszy do kraju został lekarzem To-
masza i Jana Zamoyskich i professorem
wymowy w akademii Zamoyskićj, w którćj
dwukrotnie (1609, 1611) urząd rektora
piastował. Um.w Groraju 12 stycznia 1626r.

Dionysii Haliearnassei de eollocatione verborum
graece et latine, S. B. recensuit et nune primum con-
vertit. Zamoscii. M. Lenscius, 1602, w 4-ce, str. 124.

Toż, tamże, 1604, w 4-ce, str. 136 i 48.
Dionysii Halicarnassei de struetura orationis liber

ex recensione Jacobi Uptoni. His accesserunt Simo-
nis Bireovii exempla latina (graecis Dionysii respon-
dentia). Londini, Knaplock, 1728, w8-ce, str. 263i43.

Lachrimae in obitum magni Lipsii.
De stemmate Caraffarum apud Polonos Korczak.

Neapoli, 1607, w 4-0e.
Por. Siarezyński: Obraz pan. Zygm. III, I, 34. Dyk-

cyon. biogr. hist. 152. Starowolski: Mon. Sarmat.
643. Wiszwiewski: VI, 207. Łukaszewicz: Hist. szkół,

III, 327, 333. II, 110. I, 230. Maciejowski: Piśm. Pol.
1, 763. Muczkowski: Lib. promot, 243, 250. Jocher:
Obr. bibl. I, 25, 385. Janoeki: Nachricht von den rar.
poln. Biich. T. V, 212, 216.

_Birytowski Paweł Jan.
Wiadomość ciekawa, każdemu wielce pożyteczna

o skutkach y mocy zbóż wszelkieh, jarzyn y ziół róż-
nych, tak ogrodowych jako y polnych. Jakie skutki
y pożytki przynoszą człowiekowi w różnych okoliez-
nościach, osobliwie na poratowanie zdrowia służąca,
z poważnych autorów dla wygody ludzkićy krótko
zebrana y z przydatkiem na końcu niektórych cieka-
wości do druku podana. Łowicz, w druk. ks. Pryma-
> arcybiskupa gnieźnieńskiego, 1769, w 8-ce. str.
184 i 6.
"Toż... z rozkazu JW. Pana Jana Ordynata Zamoy-

skiego przedrukowana. Zamość, 1772, w 8-€e, str. 217.
"Toż, w Przemyślu, 1772, w 8-ce, str. 288.
Toż, w Wilnie, 1777, w 8-ce, str. 801.
"Toż. w Łowiczu, 1787, w 8-ce, str. 184.
Toż, w Suprąślu, 1797, w 8-ce, str. 237.

ś a wszystkich wydaniach znajdują się dwa do-
atki:
Addytament pierwszy sekretów IMci Pana Hirney-

sa wielce sławnego cesarskiego doktora, dla porato-
wania w różnych paroxyzmach zdrowia ludzkiego
bardzo potrzebny, a wielkiemu jego przyjacielowi
kommunikowany. Addytament drugi osobliwszych
a bardzo pożytecznych ciekawości do domowych po-
trzeb y wygód należących.

Bisio Stefan, ur. 1720 r., stopień doktora
medycyny i filozofii otrzymał w Pawii
1746 r; od 1748 r. należał do grona profes-

sorów kolegium lekarskiego w Turynie.
Następnie praktykował w Wenecyi i tu
przyjąwszy obowiązek lekarza nadwornego
u ks. z Sapiehów Jabłonowskićj, wojewo-
dziny bracławskićj, przeniósł się 1768 r. do
Siemiatycz pod Drohiczynem, gdzie kosz-
tem tejże księżny tworzyło się muzeum
przyrodnicze, bogata biblioteka i szkoła
akuszerek. Po pięcioletnim w Siemiaty-
czach pobycie wyjechał Bisio do Nieświeża
do ks. Karola Radziwiłła, a około 1772 przy-
był na stałe mieszkanie do Wilnai został le-
karzem Jezuitów i ich studentów. Po utwo-
rzeniu się w Wilnie 1780 r. osobnego collegii
medici, ks. Poezobut, rektor głównój szko-
ły litewskićj, za pośrednictwem Joachima
Chreptowicza, sprowadził B. czasowo za
granicą bawiącego 1781 r. W roku następ-
nym (1782) B. obrany był prezesem collegii
physici, oraz professorem anatomiii fizyo-
logii, mając w wyrabianiu preparatów ku
pomocy Brioteta. Przedmioty te wykładał
po łacinie B. do r. 1787, w którym, sprze-
dawszy swój znaczny księgozbiór akademii,
do Włoch powrócił. On pierwszy dokonał
otwarcia zwłok w Wilnie jeszcze 1770 r.
Wydał:

Epistola medico-anatomiea de morbo 14 annorum,
ad rationales medicinae professores. List doktor-
ski y anatomiezny o chorobie od lat 14, do doskona-
an w nauczycielów. Vilnae, 1770, w 4-ce,

str. 22.
Responsum St. Bisii ad amieum philosophum de

melancholia, mania et plica polonica sciseitantem.
Odpowiedź dana przyjacielowi filozofowi na pytanie
względem melancholii, manii i kołtuna. Viln. 1772,
w 4-ce, str. 35, w dwóch przedziałach po polsku i ła-
celnie.

Epistola medico-anatomiea de methodo adhibita
in euriatione febris malignae, malignorum refellens
obtrectationes ad rationales philosophiae et mediei- *
nae professores. Vilnae, 1778, w 8-ee, str. 125, k.nl.3.
Ded. I. J. Massalskiemu, biskupowi wileńskiemu.

„ (List ten ogłoszony został z okoliezności pisma: De
perversa medendi methodo in morbo T. Dąbrowski
S. J. a Bisio adhibita. 1773, w 4-0e, str. 4).

Tentamen publicum ex universa myologia. Viln.
1785, w 4-0e.

Por. Encyklop. powsz. III, 584. Kraszewski: Wil-
no, LV, 373, 316. Lobenwein: Zagajenie posiędzenia
18. Quvier: Hist. nauk przyrod, TV, 287. Adamowicz:
Krótki rys... str. 19—25. ę

z Biskupia Bernard, lekarz (baccalarius
in medicinis), pierwszy stopień filozoficzny
uzyskał w Krakowie 1477 r.; w 1492 r. był
dziekanem wydzialu filozof, akademii ja-
giellońskićj.

Muczkowski: Stat. str. 82, 118.

z Biskupic Jakób, herbu Śreniawa, ur.
w Krakowie 1502 r., promowany do stopni
filozoficznych w Krakowie 1521 r. i 1525,
stopień doktora medycyny osiągnął w Pad-
wie 1586 r., wcielony do akademii krakow-
skićj 1589 r., był fizykiem arcybiskupa



Biskupski—Blum.

i biskupa krakowskiego, kanonikiem kra-

kowskim i płockim, archidyakonem łowie-

kim. Odznaczał się biegłością w sztuce le-

karskićj i wspieraniem młodzieży garnącćj

się do nauk. Umarł 1553 r. w Pultusku,

gdzie mu wystawiono nagrobek.
Por. Starowolski: Monum. Sarmat. str. 708. Ga-

warecki: Pamięt. Płock. z r. 1828, str. 104. Roczn.
wyd. lek. II. 57. Muczkowski: Lib. promot. 173. Nie-

giecki: Korona Polska, I, 104. Eneyklop. powsz. III,

589. Gąsiorowski: I, 231.

Biskupski Antoni Jan, ur. we wsi Starym
Gostyniu, wW.Ks.Poznańskiem, 12 czerw-

ca 1848 r.; ukończywszy nauki gimna-

zyalne w Lesznie 1870 r., udał się do Gryfii,

gdzie 1875 r. stopień doktora medycyny

uzyskał. W r. 1876 zajmował się wyko-

nawstwem lekarskiem w Szamocinie pod

Bydgoszczą. W r. 1877 był lekarzem mary-

narki ces. niemieckićj. Na początku 1878 r.

osiadł w Krobi, gdzie dotąd pozostaje.
Kin Beitrag zur loealen Behandlung der Lungen-

cavernen. Greifswald, 1875, w 8-ce, str. 28. Diss.

inaug.
Biskupski Feliks Euzebiusz, ur. 22 listo-

pada 1817 r. we wsi Trzeielinie w W. Ks.

Poznańskiem, nauk gimnazyalnych słuchał

w Poznaniu i w Cylichowie, medycyny

uczył się w Wrocławiu, Halli iBerlinie

(1837 — 1842). Um. 19 listopada 1867 r.

w Sieradzu, gdzie dlugi ezas był lekarzem

powiatowym.
De typhi abdominalis epidemia quae ineunte a.

1841 in nosoeomio militari Vratislaviensi est obser-

yvata. Berolini, typ. Sehlesinger, 1842,w 8-ce, str. 25

i nl. 6. Diss. inaug.
* Blackburn, Prof.
Jak należy ochraniać niemowlę czyli przestrogi

dane matkom. Przełożył z angiel. Ks. S. F. Mankie-

lun. Warszawa, 1877, str. 29.
* Blackwel Elżbieta Dr.
Dla wszystkich: religia zdrowia. Przełożył A. Na-

lepiński. Warszawa, 1874, w 16, str. 83.

Blandrata Jerzy, ur. w Saluzzo w Pie-
moncie, zasłynął w Pawiijako biegły lekarz.

Zaplątawszy się w spory religijne, schronił
się 1556 r. do Genewy. Tu gdy zaczął ogła-
szać zasady przeciwne dogmatowi Trójcy

św., był bowiem podobnie jak Serwet anti-

trynitaryuszem, zmuszony został przez Kal-
wina do uroczystego wyrzeczenia się swych

- mniemań. Upokorzony opuścił Szwajcaryą
i przybył 1558 r. do Polski, gdzie jako
zdolny lekarz dobrego doznał przyjęcia

a jako krzewiciel nowych zasad w gronie
dyssydentow niepoślednie zajął stanowisko.

ygłosiwszy swą naukę na zjeździe wPiń-

czowie, udał się do Wilna, zalecony Miko-
ajowi Radziwiłłowi Czarnemu, woj ewodzie
wileńskiemu. Z Wilna dwukrotnie jeździł
do Korony w sprawach swego wyznania.
Na zjeździe (w Książu wybrany został se-
niorem kościołów krakowskich. Od r. 1561
przebywał w Pińczowie i tu z wielu innymi
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zajmował się przekładem Biblii na język
polski (Biblia Radziwiłłowska albo Brzes-
ka). W r. 1663 przeniósł się do Siedmio-
grodu, gdzie został lekarzem i powierni-
kiem Jana Zygmunta Zapolskiego, sio-

strzeńca Zygmunta Augusta; zyskawszy
wielu zwolenników, zaprowadził w Sied-
miogrodzie wyznanie socyniańskie. Po

śmierci Jana Zapolskiego 1571 r. i przy je-

go następcy Stefanie Batorym Bandrata
zachował toż samo stanowisko lekarza i po-
wiernika. Wysłany do Polski jako poseł

na sejm elekcyjny po ucieczce, Henryka

Walezego, swemi zabiegami i wymową nie

mało się przyczynił do zjednania głosów
na korzyść Stefana Batorego, w którego

imieniu następnie zaprzysiągł pacta €0n-
venta 1575 r. Odr. 1579 Blandrata zosta-

wał ciągle przy Stefanie Batorym jako le-

karz nadworny. Po śmierci króla przeniósł
się do Siedmiogrodu, gdzie bawił na dwo-
rze Krzysztofa Batorego. Zakończył życie

między 1590i 1592 r., zamordowany przez

własnego synowca, którego wydziedziczył.
Wiele jego pism polemiczno - religijnych
przytacza Lubienieeki w swćj Bibliotheca

antitrinitariorum. Sławna jego mowa na
sejmie elekcyjnym (Oratio ad Polonos pro
principe Transylvaniae in comitiis de novo
rege creando) złożona w bibliotece ambro-

zyańskićj w Mediolanie, przedrukowańią

została w III tomie (str. 176) Zbioru pa-
miętników hr. Platera.

Blank Daniel, rodem z Gdańska, nauk le-
karskich słuchał w Padwie i tam 1645 r.

obrany był wicerektorem; obowiązki te tak

gorliwie spelnił, że zgromadzeniefilozofów,

medyków i teologów uczciło go pomnikiem,

postawionym w krużgankach akademii pa-

dewskićj. Wróciwszy do kraju osiadł w To-

runiu, gdzie 1691 r. pracowitego żywota

dokonał, przeżywszy 73 lata.
Por. Zerneke: Thorn. Chron. str. 3450. ?

Blatteis Jakób, spólczesny lekarz krakow-

ski, ogłosił:
Uwagi nad dwiema broszurami M.Zieleniewskie-

go: Obraz ruehu i postępu zakładu zdrojowego

w Krynicy z r. 1868 i 1869. (Klinika, T. VI, 1870, .

str. 295—300).
Uwagi nad leczeniem zdrojowo-kąpielnem podczas

ciąży i miesiączki. (Przegl. lek. 1877, Nr. 30, 32, 33).

Blech Ephraim Phil., gdańszczanin.
De aćris dephlogistieati usu in asphyxia. Gottin-

gae, 1784, w 8-ce, str. 29. Diss. inaug.

Bloch Henryk, ur. w Międzyrzeczu w Po-

znańskiem 1808 r., nauki gimnazyalne i le-

karskie ukończył w Berlinie.
Du usu atque efficacia aquae frigidae. Berolini,

1839, w 8-ce, str. 29. Diss. inaug.

Blum Stanisław, ur. w Warszawie 10

kwietnia 1831 r., nauki gimnazyalne po-

bierał w rodzinnóm mieście i w Łomży, me-
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dycyny słuchał w Petersburgu, gdzie 1855 r.
był promowany do stopnia doktora. Po
dwauletnićj wycieczce naukowój zagranicą,
w r. 1858 osiadł w Warszawie i wkrótce
został mianowany ordynatorem w szpitalu
ewangielickim. Um. 3 stycznia 1863 r.
De stenosi orificii eordis atrioventieularis sinistri.

Petropoli, 1855, w 8-ce, str. 41. Diss. inaug.
Kilka słów, wywołanych przez artykuł p. Hatt,

umieszczony w N-rze 45 i 46. Tyg. lek. r. z. p. t.:
„O zarazku, miazmacie i charakterze chorób panu-
Jących.* (Tyg. lek. 1859, Nr. 1).

Blumenbach Marcin, rodem z Poznania.
Nonnulla quae de cholerae diagnosi et curatione

in romanis graecisque medicis inveniuntur. Beroli-
ni, 1631, w 8-ce. Diss. inaug.

Blumengarten Samuel, ur. 1810 r. w War-
szawie, nauk lekarskich słuchał w Berlinie;
trudnił się praktyką w Lublinie.
, De tetano. Berolini, 1837, w 8-ce, str. 32. Diss.
inaug.

Blumenstok Leon, ur. w Krakowie 11
marca 18385 r.; nauk gimnazyalnych i le-
karskich słuchał w rodzinnóm mieście.
Uzyskawszy 1862 r. stopien doktora medy-
cyny, objął obowiązki asystenta przy kli-
nice chorób ocznych i takowe przez lat 4
sprawował; w r. 1869 habilitował się jako
docent prywatny medycyny sądowój na
wydziale prawnicznym uniw. jagiellońskie-
go; w 1871 r. został mianowany na tym-
że wydziale professorem nadzwyczajnym
a w r. 1881 uzyskał katedrę medycyny są-
dowćj na wydziale lekarskim jako profes-
sor zwyczajny. Nadto od r. 1865 jest leka-
rzem sądowym a od r. 1677 kieruje jako
główny redaktor Przeglądem lekarskim,
a swą nieznużoną pracą i zabiegliwością
znakomicie podniósł wartość naukową tego
czasopisma, które bezspornie w rzędzie naj-
lepszych pism lekarskich postawionóćm być
może.

Rzecz o stosunku kiły do trądu. Wyciąg z obszer-
niejszój rozprawy inauguralnćj. (Przegl. lek. 1862,
Nr. 22—24),
O zapaleniu siatkówki w niemocy Brighta. (Przegl.

lek. 1863, Nr. 13).
Paralysis n. abdueentis dextri. (Przegl. lek. 1863,
r. 20).

* Binralyśii completa n. oculomotorii sinistri. (Tam-
że, 1863, Nr. 21).

Paralysis partialis nervi oculomotorii sinistri,
macula corneae eentralis, hypometropia cum selero-
choroiditide posteriori, strabismus opticus divergens
cum paresi musculi reeti interni consecutiva oculi
dextri, blepharadenitis uleerosa cum syndesmitide
<a oculi utriusque. (Przegl. lek. 1868, Nr. 38,

z przypadki zaniku oka jednego z następowóm
zapaleniem jagodówki oka drugiego. (Przegl. lek.

. 1864, Nr. 20, 21).
Hypometropia cum selerectasia postica oculi dex-

tri, glaucoma fulminans sinistri. (Przegl. lek. 1864,
Nr. 43, 44).
Pogląd na obecne pojęcie o niemocy Basedowa.

(Przegl. lek. 1866, Nr. 19, 20).
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Kazuistyka BRON (Przegl. lek. 1866.
Nr. 39, 40, 43 44, 48).

Orzeczenie o stanie umysłowym niewiasty posą-
dzonćj o zamierzone morderstwo. (Przegl. lek. 1867,
Nr. 81,32, 84):

Fin Fall von sehwerer Augenverletzung. (Zeit-
scehrift f. geriehtl, Medicin, 1866).

Strangulation des Penis, plótzlicher Tod. (Tamże,
1868).
Zur Reform des oesterr. Medicinalwesens. (Tamże,

1868). ;
O badaniu stanu umysłowego na podstawie obec-
Rz psychiatrycznych. Kraków, 1868, w 8-ce,
str. 62.

Rzecz o stanowisku lekarza sądowego w obec $.
127 k. k. austr. Kraków, 1868, w 8-ce, str. 17.
O znaczeniu „narzędzia* i „broni* ze stanowiska

sądowo lekarskiego. Kraków, 1868, w 8-ce, str. 14.
Uwagi sądowo-lekarskie nad ósmym listem Ju-

niusza. Kraków, 1869, w 8-ce,.str. 15.
O wpływie medycyny sądowćj na rozwój pojęcia

dzieciobójstwa. Kraków 1869, w 8-ce, str. 18.

(Ostatnie pięć rozpraw były umieszezone w Czaso-
piśmie poświęconóm prawu i umiejętnościom poli-
tycznym, wydawanóm pod redakeyą wydziału prawa
i umiejętności politycznych w e. k. uniw. Jag. 1868
i 1869 r. Sprawozdanie o nich podał S. Janikowski
w Przegl. lek. 1869, Nr. 5, 7).

Kazuistyka  sądowo-lekarska.
w 8-ce, str. 43.
Uwagi sądowo-lekarskie i przypadki samobójstwa

przez powieszenie. Rzecz czytana na posiedzeniu
Tow. lek. krak. d. 15 Czerwea 1869 r. (Przegl. lek.
1869, Nr. 27, 28, 29, 30).

Toż, w osobn. odb. Kraków, 1869, w 8-ce, str. 38.
Faustschlag in die Sehlifengegend, Erblindung.

(Wien. medicin. Presse, 1869).
Uwagi nad przypadkami sądowo-lekarskiemi ogło-

szoneni przez D-ra Mamczyńskiego w N-rze 49,50151
Przegl. lek. 1869 r. (Przegl. lek. 1870, Nr. 3, 4).

Jeszcze kilka słów o przypadkach sądowo-lekar-
skich D-ra Mamczyńskiego. (Przegl. lek. 1870, Nr.
35, 36).

Sprawozdanie sądowo-lekarskie o stanie cieles-
nym i umysłowym Barbary Ubrykównej. (Przegl. lek.
1870, Nr. 12, 13, :6, 17, 18).

Toż. (Klinika, T. VI, 1870, str. 236—238, 270—272,
209—313, 329—334).

Toż, w osobn. odb. Kraków, 1870, w 8-ee, str. 36.
O znaczeniu brózd na szyi powieszonych i uduszo-

nych. (Klinika, 1870, str. 405—408).
Morderstwo popełnione na osobie Agnieszki z Gro-

tów Żychowiczowój, w Krakowie, 1867 r. (Tamże, T.
VII, 1870, str. 177 — 182, 193 — 200, 209 —214, 225
do 228).

Toż, w osob. odb. Warszawa, 1870, w 8-ce, str. 22.

Barbara Ubryk, geriehts-irztlicher Bericht iiber
deren Kórper-und Geistes-Zustand. Wien, 1871,
w 8-ce. Osob. odb, z Wiener med. Wochenschrift,
1870, Nr. 20—24. i p
Pogląd na obeeny stan kwestyi o poczytalności.

Kraków, druk Uniw. 1870, w 8-ce, str. 41. Osob.
odb. z Przegl. lek. 1870, Nr. 25—28.
Einige gerichtsarztliche Falle von Augenverletzun-

gen. (Wien. medicin. Presse, 1871).
Zmarznięcie czy uduszenie? Przypadek sądowo-le-

karski. (Klinika, T. IX, 1871, str. 118—117).
Uwagi sądowo-lekarskie o zaczadzeniu. (Przegl.

lek. 16872, Nr. 5, 7, 8).
Toż, w osob. odb. Kraków, 1872, w 8-ce, str. 27.
Praktisches Handbuch der gerichtlichen Medizin

von I. I. Casper neu bearbeitet ete. besprochen von...
(Separat-Abdrueck aus der Wiener mediz. Presse,
1871). Wien, Druck F. B. Geitler, w 8-ce, str. 9.

Kraków, 1868,
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Przegląd krytyczny prac sądowo-lekarskich ogło-
szonych w r. 1871. Lwów, u Jul. Wilda, 1872, w 8-ce,
str. 51. Odb. z ezasopisma Służba zdrowia.

Kilka przypadków dochodzenia stanu umysłowego.
Lwów, druk. Dobrzańskiego i K. Gremana, 18/2,
w 8-ce, str. 59.

Piśmiennictwo lekarskie. Chorinsky. Eine gericht-
lich-psychol. Untersuchung von prof. D. F. W. Ha-
gen. Rozbiór. Odb. z Przegl. lek. Kraków, 1872,

ruk. Uniwers., w £-ce. str. 9.
Lehrbuch der geriehtlichen Medizin fiir Aerzte und

Juristen, von Prof. E. Buchner. Ocena. Oddruk
z Przeglądu lekarskiego. Kraków, druk Czasu, 1872,
w 8-cee, str. 5.

Gerichtsaerztliche Bemerkungen iiber die Strafpro-
cessordnung von 23 Mai 1878. (Wiener Gerichtshal-
le, 1873). :

Bleibende Schwichung der Sehkraft. (Tamże, 1873).
Fortunato Fedeli, pierwszy autor sądowo-lekarski.

Studyum historyczno - sądowo - lekarskie. Kraków,
druk. Uniw. jag. 1673, w 8-ce, str. 98. (Sprawozdanie
Oettingera w Przegl. lek. 1873, Nr. 43).

O śmierci z gazu kloacznego, uwagi sądowo-lekar-
skie. Rzecz czytana na posiedzeniu Tow. lek, Krak.
(Przegl. lek. 1573, Nr. 11, 12, 13).

Toż, w osob. odb. Kraków, druk, W. Korneckiego,
18723, w 8-ce, str. 17.

Zur Lehre von der Vergiftung durch Kloakengas.
Berlin, J. Sittenfeld, 1373, w 8-ce, str. 9. (Separat-
abdruck aus Eulenburg's Vierteljahress. T. XVIII).

Trzy przy.adki sądowo-lekarskie Śmierci z ran
sercowych. (Medycyna, 1873, Nr. 8, 9).

Qzy lekarz ma prawo użycia środków przymuso-
wych eelem sprawdzenia symulacyi. (Tamże, 1874,
Nr 5, 6).

Trucicielka Krystyna Edmunds przed przysięgły-
mi londyńskimi. Kraków, w 8-ce, str. 18. Odb.
z Przegl. lek. 1874, N. 1—4.

Uwagi nad niektóremi kwestyami sądowo-psychia-
trycznemi. Kraków, druk. Uniw. jag., 1874, w 8-ce,
1 kart. tyt., str. 33. Osobn. odb z Przegl. lek. 1674,
Nr. 25—23.

_ D-r Paul Saint: Die naturwissenschaftliche Me-
thode in der Psychiatrie. Berlin, Hirschwald, 1874,
str. 60. Ocena. Odb. z Przegl.lek. 1874, w 8-ce,str. 21.

Zur Lehre von der Vergiftung durch Kloakengas.
(Berlin. Vierteljahrschr. f. d. gerichtliche Medicin,
1874).

Sehnervenentziindunghervorgerufen durch Schliige
in die Seitenwand-und Jochbeingegend. Schwere Be-
sehidigung. (Friedreichs Blitter fiir gericht. Medizin.
Heft I, 1874). j
Schlag in die Stirn, Keratoiritis. (Tamże, 1874).
Morderstwo popełnione na dziecięciu przez odrię-

cie główki z następnem rozkawaleniem ciała. Y
padek sądowo-lekarski. (Przegl. lek. 1875, Nr. 13,14).

Toż, w osob. odb. Kraków, 1875, w 8-ce, str. 9.
O próbie usznój Wredena—Wendta.i jej znaczeniu
o (Przegl. lek. 1875, Nr. 19, 20, 21,
2, 23),
Toż, w osobn. odb. Kraków, 1875, w 8-ce, str. 35.
Gerichtsirztliche Bemerkungen iiber den Entwurf

des neuen Strafgesetzes. Wien, Druck von G. Gistel,
1875, w8-ee, 1 kart. tyt. str. 65. Osob. odb. z Wiener
med. Presse, 1875.

in zerstiickeltes Rumpf, Tod durch Verblutung.

m. med. Wochenschr. 1875). ?
ie Wreden-Wendt'sche Ohrenprobe und ihre Be-

Ra in foro. (Tamże, 1875).
>mierć z wymorzeni ZY ze szniecia? (Przegl.jek. 1876, NE8). enia czy ze zmarznięcia (Przegl

> Panien ani Maysłowęgo młodzieńca obwinio-
250.0 KT ż. Przypadek „lekarski. (Prze-
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„Morderstwo dokonane za pomocą dualiny (dyna-
mitu). Przypadek sądowo-lekarski. (Tamże, 1876,
Nr. 14, 15).
Uwagi nadhi moralnóm (moral insanity)

ze stanowiska sądowo-lekarskiego. (Przegl. lekars.
1816, Nr. 38, 39, 41, 42, 43, 44, 40, 46).
. Dwa przypadki śmierci z utonięcia: 1. Utopienie
dziecka 9 miesięcznego przez matkę. Woda w jamie
bębenkowej. (Medycyna, 1876, Nr. 20). 2. Śmiertelne
obrażenie głowy, utonięcie. (Tamże, 1876, Nr. 27).

Gerichtsaerztliche Beobachtungen an verkohlten
Leuten. (Wiener med. Wochenschr. 1876).

Kinige gerichtsaerztlielke Falle von Augenverle-
tzungen. (Friedreichs Blatter f. gerichtl. Med. 1816).

Zur Verwerthung der Ohrenprobe fiir die Diagnose
des Ertrinkungstodes. (Tamże, 1876).

Ueber das Lehren und Lernen der medicinischen
Wissenschaften an den Universititen der deutschen
Nation, nebst allgem. Bemerkungen iiber Universi-
tiiten. Eine eulturhistorische Studie von Th. Billroth.
Wien, 1876, Carl Gerold Sohn, str. 508. Ocena.
(Przegl. lek. 1876. Nr. 1, 2, 3, 4).

Kilka uwag sądowo-lekarskich nad zmianami wy-
RER R po zwęgleniu ciała. (Przegl. lek. 1877,
Nr. 24, 25)
Sprawa Tourvilla i znawcy lekarscy. (Przegl. lek.

1877, Nr. 27).
Pogląd na prace najnowsze nad próbą uszną Wre-

dena-Wendta (Przegl. lek. 1877, Nr. 30, 31).

Smierć prof. L. Zeisznera. Sprawozdanie sądowo-
lekarskie. (Tamże, 1872, Nr. 41—44).,
Dwa przypadki dzieciobójstwa: 1. Śmierć w na-

stępstwie uduszenia. (Medycyna, 1877, Nr. 37). 2.
Śmierć w nizkićj ciepłocie. (Tamże, 1877, Nr 40).
Tod durch Dynamit und Dualinpatronen. (Fried-.

rei:hs Blitter f. d. gerich. Medicein, 1877).

Przypadek afazyi urazowćj (Aphasia amnestiea
chron. traumatiea) oraz uwagi sądowo-lekarskie nad
afazyą w ogóle. (Przegl. lek. 1818, Nr. 12, 13, 14).

Toż, w osob. odb. Kraków, 1878, w 8-ee, str. 28.

Morderstwo przy ulicy Floryjańskićj. Sprawozda-
nie sądowo-lekarskie. (Przegl. lek. 1878, Nr. 22, 23).
Morderstwo w kopalni. Sprawozdanie sądowo-le-

karskie. (Tamże, 1878, Nr. 24, 26).

Sprawa zakładu dla obłąkanych w Kulparkowie
przed sejmem. (Przegl. lek. 1878, Nr. 39).

Toż, w osob. odb. Kraków, 1878, w 8-ce, str. 20.
Jeszcze słów kilka o sprawie zakładu Kulparkow-

skiego. (Tamże, 1878, Nr. 48).
Kilka uwag nad stanowiskiem lekarzy powiato-

wych. (Tamże, 1878, Nr. 51).

Józef Dietl. Wspomnienie pośmiertne. Kra-
ków, czcionkami drukarni Qzasu, 1818, w $8-ce,
St LO?

Ein Fall von traumatischer amnestischer Aphasie
und geriehtsirztliche Bemerkungen iiber Aphasie
iiberhaupt. Niirnberg 1878, w 8-ee, str. 363—386.
Odb. z Bliitter fiir geriehtliche Medizin.
Tod im Feuer, Verkohlung. Niirnberg, 1878, w 8-ce,

str. 347—354. Odb. z Bliitter fiir ger. Medizin.

Ambroży Tardieu. Kraków, druk. Uniw. jag. 1879,
w 8-ce, str. 14. Odb. z Przegl. lek.
Syn obwiniony o otrucie ojea a oskarżony o za-

mordowanie matki. Sprawozdanie sądowo-lekarskie.
(Przegl. lek. 1879, Nr. 9, 10).

Zadławienie czy utopienie. Badanie włosów. Spr.
sądowo-lekarskie. (Tamże, 1879, Nr. 26, 28, 33,
30, 36).

Śmierć z otrucia arszenikiem. Sprawozdanie są-:
dowo-lekarskie. (Tamże. 1879, Nr. 37, 38).
Usiłowane otrucie całćj rodziny. Arszenik czy ry-

bitrutka? Sprawozdanie sądowo-lekarskie. (Tamże,
1880, Nr. 22, 25).
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Opinia sądowo-lekarska w sprawie wątpliwego

życia noworodka. (Medycyna, 1880, Nr. 16, 17, 18).

Prawo o broczeniu krwi. Przyczynek do historyi

OE sądowój. (Przegl. lek. 1881, str. 13 — 15,

25—20). ;

: SE obójbtwo: Śmierć z udaru mózgowego lub

uduszenia. Sprawozdanie sądowo-lekarskie. (Przegl.

lek. 1881, str. 44—45, 56—58).
Katastrofa w Kopalni. Sprawozdanie sądowo-le-

karskie. (Tamże, str. 656—67, 79 — 80, 103 — 105).
1882, Nr. 25, 24).

Cause ceólebre wiedeńska. (Przegl. lek. 1882, N. 8).
Uwagi sądowo-lekarskie nad sprawą Harbauma.

(Tamże, 1882, Nr. 16).
Wątpliwe dzieciobójstwo. Spr. sądowo-lekarskie.

(Tamże, 1882, Nr. 27, 28).
Orzeczenia sądowo-lekarskie Wydziału lekarskie-

go Uniw. Jagiell. 1. Śmierć z zadławienia ezy utonię-

cia. : (Tamże, 1882, Nr. 19, 20). 2. Śmierć z obraże-
nia głowy. (Tamże, 1882, Nr. 31).
W Maschki: Handbuch der gerichtlichen Medicin.

Tiibingen, 1881, opracował:
Die Lehre von den Verletzungen in geriehtsaerzt-

licher Beziehung.
Zur Beantwortung der Frage: ob Mord, Selbstmord

oder Zufall. Tod durch Erfrieren.
Również bierze udział w opracowaniu Real-Ency-

elopaedie der gesammten Heilkunde, wychodzącćj pod

redakcyą Eulenburga. W dziele tem następujące ar-
tykuły są jego pióra:
Augenscheinbefund. Berufsunfihigkeit. Brandstif-

tungstrieb. Oontriire Sexualempfindung. Darm-
schwimmprobe. Dispositionsfithigkeit. Dynamit. Ent-
stellung. Epilepsie. Exhumation. Geinsehaut. Ge-
hirnerschiitterung. Geliiste. Geesundheitsstórung. Gift.
Gutachten. Haare. Idiotismus. Kindstódtung. Kór-
perverletzung. Kohlenoxydvergiftung. Lebensfahig-
keit. Paukenhóhlenprobe. Sachverstindige. Schwe-
felwasserstoffvergiftung. Section. Selbstyerbrennung.

Siechthum. Simulation. Verkohlung. Verstiimmelung.

- Blumenthal Wojciech, rodem z Warszawy.
Dissertatio de externis oculorum integumentis im-

primis de membrana nietitante quorundam anima-
lium. Berolini, 1812, w 4-ce, k. nl. 4, str. 28.
Diss. inaug.

Blumer. rodem z Litwy.
Commentatio de diversa indole aquarum et prae-

cipue de fonte Smordoniano. Regiomonti, 1798, w4-ce.

Błaszczykiewicz Sebastyan, w latach

1804, 1805 i 1806 był adjunktem Jana Pio-
tra Franka przy klinice lekarskiej w Wil-
nie; nie mało przyczynił się do zebrania

'i uporządkowania licznych preparatów pa-
tologicznych.

Błażój z Wittenberga, ob. z Wittenberga
Błażej.
z Błonia Macićj, syn Stanisława, doktór

nauk wyzwolonych i medycyny, pobierał
nauki w Krakowie: zapisany do album
1488 r., stopień pierwszy filozoficzny uzys-
kał 1490 r. Był lekarzem nadwornym
króla Aleksandra a później i Zygmunta I,

kanonikiem katedralnym krakowskim, po-
znańskim i gnieźnieńskim. On to będąc

obecny w ostatnićój chorobie króla Ale-
ksandra (1506 r.) wraz z lekarzem Ja-
kóbem z Żalesia, usilnie nalegał, aby rad
'Balińskiego król nie słuchał, a nawet jego
samego w więzieniu osadził, Umarł w Kra-

kowie 1517 r., pochowany w katedrze na
zamku.

Por. Encykl. powsz. III, 805. Łętowski: Katal.

bisk. krak. III, 39. Baliński i Lipiński: Staroż. Pols.

I, 473. Stryjkowski: Kronika Pols. 678. Starowolski:

Mon. str. 45. Korytkowski: Prałaci i kanonicy kate-

dry gnieźnieńskićj, str. 47.
Rada dla matek przez obywatela Polaka do książ-

ki P. Boarne w Paryżu r. 1777 wydanćy przydana.

Poznań, 1791, w 8-ce, str.8. (Zachęca matki: dó

karmienia własnych dzieci).

Bobowicz Antoni Lucyan.
De la fitvre intermittente symptomatique de la

lithiase biliaire. Paris, imp..Parent, 1878, w 8-ce,

str. 87. Diss. inaug. ;

Bobrzyński Jan Błażćj, promowany do
stopnia doktora medycyny 1837 r. w Kra-

kowie, od r. 1838 był adjunktem kliniki le-

karskićj a późnićj lekarzem w szpitalu św.
Kazarza w Krakowie.
De asphyxia in genere. Oracoviae, 1837, w 8-ce,

str. 44. Diss. inaug.

z Bochini Adam, mylnie nazywany Ada-

mem z Bochni, doktór filozofii i medycyny,

professor i dwukrotnie rektor akademii

krakowskićj (1510 i 1511), tudzież lekarz

Zygmunta I-go. Jako rektor baczył pilnie

na porządek i usuwał nadużycia. Za jego

staraniem zniesiono przykry dla wstępują-

cego do akademii obrządek otrząsin; rów-

nież zalecono pod karami, aby lekarze po-

bierający nauki za granicą, zdolności swe

za przybyciem do kraju udowodnili przed

wydziałem lekarskim; za jego czasów za-

prowadzono ulepszenia w bursach akade-

mickich; on tóż łożył staranie celem po-

zyskania dla akademii uczonych słynnego
imienia. Wydał:

Judicium de scientiis ad mag. Joannem Stobni-
eensem. Oracoviae, 1515. >
Dyalogus Adami de Bochyn, Poloni, art. et med.

doetoris, de quatuor statibus immortalitatem assequi

contendentibus. Oraeoviae, Haller, 1507, w 4-ce.
Ulyssis prudentia in adveusis, 1516.
Judicium Paridis. Oraeov. 1522. '
Por. Baliński i Lipiński: Starożytna Polska, T. II,

str. 193. Roczn. T. P.N. T. VII str. 177. Łukasze-

wicz: Hist. szkół, III, 118. Wiszniewski, T. VII, 226.
Muczkowski: Mieszkania... str. 88.

* Bock Ernest, Dr. Prof.
Ozłowiek w stanie zdrowia i choroby, z 8-go nie-

mieckiego wydania przerobił Dr. Jakób Rosenthal.

Warszawa, nakład $. H. Merzbacha, druk Cotty,
1872, w 8-ce, str. 684 i IV, 2 tab. lit.
O pielęgnowaniu cielesnego i umysłowego zdrowia

młodzieży szkolnój. Poradnik dla rodziców, nauczy-
cieli i władz szkolnych, przez prof... Za wyłącznem
upoważnieniem autora z dodaniem wstępu przełożył
Dr. Wł. Rudnicki. Wydał St. Sobieski we Lwowie.
Nakładem wydawn. „Biblioteki pedagog. i dydakt.*
w dr. zakł, nar. Im. Ossolińskich, 1873, w 8-ce, 1 kar.
tyt., str. XIV, 75.
O różnych sposobach leczenia według prof. D-ra

Karola Krnesta Bocka, opracował Stan. Woj. Łu-
kowski. Warszawa, 1878, w 8-ce, str. X i 49.

Boczkowski Feliks, ur. 1804 r. w Mako-

wie w Galicyi, nauk filozoficznych słuchał

we Lwowie, lekarskich w Wiedniu. W r.
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1832 osiadł w Bochni jako lekarz praktycz-

ny; niedługo przeniósł się do Wieliczki,

gdzie do końca życia pełnił obowiązki fi-

zyka salinarnego. Um. 24 lipca 1855 r.

„Dissertatio inauguralis medica sistens pathoge-

niam morborum haereditariorum. Vindobonae, 1830,

w 8-ee, str. 32.
Ueber die erblichen Krankheiten und Anlagen

als Beitrag zur physischen Erziehung des Menschen.

Wien, 1831, w 8-ce, str. 80.

Kurze Anzeige iiber die Wirkungen u. den Ge-

prauch der Soolenbider in Wieliczka. Wien, 1837,

w 8-ce, str. 8.

Krótka wiadomość o kąpielach słonych wWie-

liczce. Wiedeń, 1837, w 8-ce, pół ark.

Toż, Kraków, 1837, w 8-ce.

O kąpielach słonych w Wieliczce. Wyjątek z roz-

prawy lekarskiej, w 8-ce, b. w. m. i r. str. 8.

OWieliczce pod wzgiędem historyi naturalnej,

dziejów ikąpieli. "Bochnia, W. Pisch, 1843, w 8-ce,

str. V i 174i rytow. widok Wieliczki.

Boduszyński Wojciech Józef, ur. 22 kwie-

tnia 1768 r. w Rzeszowie w Galicyi; nauk

flozoficzuych i lekarskich słuchał we Liwo-

wiei Wiedniu, gdzie 1797 r. stopień dok-

tora medycyny uzyskał. Zi początku prak-

tykował we Lwowie i Przemyślu, późnićj

pełnił obowiązki fizyka obwodu tarnow-

skiego. W 1811 r. objął w uniw. krak. ka-

tedrę kliniki lekarskićj, historyi medycyny

i medycyny sądowćj, tudzież policyi lekar-

skiej. Od 1814 r. wykładał patologią i te-

rapią ogólną i szczególową wraz z kliniką.

higienę, semiotykę i farmakologią..„Nadto

był fizykiem departamentu krakowskiego

i lekarzem szpitala Św. £azarzą. Po usta-

nowieniu wolnego miasta Krakowa, mia-

nowany został protomedykiem tego wolnego

kraju. W r. 1818 uwolnił się od obowiąz-

ków professora kliniki lekarskićj a zatrzy-

mał wykład patologii i terapii ogólnćj tu-

dzież farmakologii i obowiązki te spełniał

aż do kresu pracowicie spędzonego żywota

w dniu 22 sierpnia 1832 r.
Żywot jego opisał J. Majer w Roczn, wyd. lekars.

uuiw. krak. T. VI,98. Portret jego Z życiorysem znaj-

duje się także w Tygod. illustr. 1867, Nr. 394).

Boeckier Jan, sprowadzony ze Strassbur-

ga, nadworny lekarz Stanisława Augusta

a następnie cesarza Aleksandra I, był pre-

zydującym w komissyi egzaminacyjnćj dla

kwalifikowania osób lekarskich od r. 1784

(t. j. od czasu utworzenia tój komissyi).

Zajmował się on gorliwie upowszechnie-

niem szczepienia ospy.
Por. Roczn. T. P. N. X, 345, XIII, 507. XV, 147,

154. Weinert A.: Starożytności m. Warszawy,VI, 100.

_Boehm Franciszek Teofil, rodem z Pozna-

nia, wydoskonalony w sztuce lekarskićj za

granicą, wrócił do kraju rodzinnego 1710r.
Wydał:

Plieaelogia sive de plica polonica traetatiuneula

physico-medieca, non tantum pilorum physiologiam

sedet illius pathologiam et therapiam tradens obser-

yvatiunculis varis, auetore Francisco Theophilo

Boehm, med. doctore, physieo provineiali in eapi-

taneatu Prussiae Brandeburgieae Reglae Mariae

insulano et Riesenburgensi, practico Posnaniensi.

Francofurti ad Viadrum. Chr. Zeitler, 1703, w 4-ce,

kart 20. Ded. Maciejowi Radomiekiemu, Piotrowi

a Paradysz Broniszowi i Andrzejowi Radomiekiemu.

Por. Roczn. T. W.P.N. T. X, 334. *Giąsiorowski:

T. II, 322. ę

* Boesius Daniel, z Królewca. — -

Specimen pathologieo-therapeutieum de plica.

Jenae, Miiller, 1687, w 4-ce, k. nl. 4.

Boening Juliusz, ur. 27 czerwca 1845 r.

we Wrześni w W. Ks. Poznańskiem, do

gimnazyum uczęszczał w Głogowie i w Szre-

mie, nauk lekarskich słuchał od 1867 r.

w Berlinie i tam w r. 1872 uzyskał dyplom

doktora medycyny.

Fin Fall von Tumor cerebri, weleher symptomlos

verlief. Berlin. G. Lange, 1872, w 8-ce, str. 32. Diss.

inaug.

* Boeser C. ć
Grundwesen der thierischen Natur, ein reiehhalti-

ger Stoff filr Philosophen, filtr Seelen-und Neryen—

Aerzte. Wilna, 1800, w 8-c€. gAŃ

Bogdanik Józef, ur. 1852 r. w Białćj,

w Galicyi; w Krakowie przykładał się do

nauk gimnazyalnych, a od r. 1873 do le-

karskieh. Dyplom doktora wszech nauk

lekarskich uzyskał 1879r. Po 20 miesię-

cznój służbie lekarskićj w szpitalu Św. Ka-

zarza w Krakowie, odbył wycieczkę nau-

kową za granicę. W r. 1881 osiadł na stały.

pobyt w Białćj. Oprócz wielu wyciągów

isprawozdań z prać lekarskich zagramicz-

nych; umieścił w Przegl. lek.

Listy z Londynu. (1890, Nr. 27, 28, 30, 36).

Bogdański Józef. 355

Wiadomości ad eurandam haectieam (sie) intestino

rum intemperiem, quae naturaliter flatuum proereatrix

est: ad digestionem yentriculi laesam cotrigendam,

quae in ratione longae vitae consistit. I jeszeze inne

ciekawości profilaktycznych zamiarów autora tyczą-

ce się, wydane, Baglivo adjuvante. Kalisz, 1804,

w 8-ce, str. 39.

* Bohn H. ;

Znaczenie i wartość szczepienia ospy ochronnćj.

[łomaczenie z niemieckiego. Warszawa, nakład

spółki wydawniczej księgarzy, 1874, W 8-ce, str. 24.

Bohuszewicz Łukasz.
Dissertatio inauguralis medico-practica de urtica-

ria. Vilnae, 1812, w 8-ee, Str. 16.

Bojanowski Karol, ur. w Grudziążu. 18

kwietnia 1835 r., ukończył gimnazyum

w Chełmnie, medycynę w Gryfii w r. 1862.

Wykonawstwem. lekarskiem trudni się

w Nakle w W. Ks. Poznańskiem.

-Observationes quaedam de sangninis erystallis.

Gryphiswaldiae, 1862, w 8-ce, str. 33. Diss. inaug.

Spostrzeżenia i uwagi nad środkami zaleconemi

przeciw świerzbowi. (Przegl. lek. 1866, Nr.15, 16, 17).

Uwagi nad rozprawą Kunzego 0 kryształkach he-

miny. (Przegl. lek. 1867, Nr. 24). ;

Bojanus Ludwik Henryk, ur. 16 lipca

1776 r. w Bischweiler w Alzacyi, nauk le-

karskich słuchał w Jenie, gdzie 1797 roku

stopień doktora medycynyi chirurgii otrzy”

mał. Następnie doskonalił się w sztuce
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lek. w Wiedniu. Od 1798 do 1800 r. bawił
w Darmsztacie jako lekarz praktyczny.
W 1801 r. kosztem rządu hessen-darm-
sztackiego wysłany był do obcych krajów,
dla wydoskonalenia się w weterynaryi.
Przez trzy lata (1801 — 1803) gorliwie pra-
cował w Alforcie, Paryżu, Lyonie, Londy-
nie, Hannowerze, Wiedniu, Berlinie i Ko-
penhadze, zwiedzając wszędzie zakłady na-

,ukowe, tudzież znaczniejsze stada koni
iowczarnie. Za powrotem do Darmsztatu,
gdy założenie projektowanćj szkoły wete-
rynaryi do skutku nie przyszło, B. 29 kwie-
tnia 1804 r. podał się na kandydata do wa-
kującćj posady w uniwersytecie wileńskim,
przysyłając odpowiednią rozprawę. Obrany
professorem, w r. 1806 przybył do Wilna
1 zaczął wykładać weterynaryą a w kilka lat
późnićj i anatomią porównawczą. W r. 1807
uczestniczył w dozorze szpitalów wojsko-
wych. W późniejszym czasie (1814) wyłącz-
nie poświęcił się anatomiiporównawczćj; był
twórcą gabinetu weterynaryjnego i anato-
mii porównawczćj a wskrzesicielem zoolo-
gicznego. Bogatą swą bibliotekę dla uni-
wersytetu dał w ofierze. Z powodu zwątlo-
nego zdrowia opuścił Wilno w 1824 r. a po
pięcioletnich cierpieniach zmarł w Darm-
sztacie 2 kwietnia 1827 r.
Eduard Colemann's Grundsitze des Hufbeschla-

ges, aus d. Engl. durchaus umgearbeitet von L. Boja-
nus. Giessen 1805 w 8-ce, 6 tab.
Ueber den Zweck und die Organisation dex Thie-

rarzney-Schulen. Frankfurt am M., 1805, w 8-ce.
Anleitung zur Kenntniss und Behandlung der wich-

tigsten Seuchen unter dem Rindvieh und Pferden.
Riga, 1810, w 8-ce, str. 128,

Toż, unter den Hausthieren, 2-e Auf. Wilna. Mo-
ritz,1820, w 8-ce.

Toż, Leipzig,, Fleischer, 1830, w 16-ce z figur.
Polskie tłumaczenie przez samego autora wykona-

ne wyszło pod tyt.: O ważniejszych zarazach bydła
rogatego i koni. Wilno i Warszawa, J. Zawadzki,
1810, w 8-ce, str. 131.
O zarazie bydlęcćj, czyli zarazie bydła rogatego.

Rzecz wyjęta z dzieła p. t. o ważniejszych zarazach
bydła rogatego i koni. Warszawa, 1832, w 4-ce.
O zarazie bydlęcćj (księgosusz), wyjątek z dzieła

p. n. © ważniejszych chorobach bydłaikoni. Boch-
nia, W. Pisch, 1846, w 8-ce, str. 64.

Introduetio in anatomen comparatam. Oratio aca-
demiea quam ad inaugurandas in Caes. Univ. Viln.
comparatae anatomes scholas die IX ante Calend.
Nov. MDCO6XVI habuit.. Vilnae, J. Zawadzki,
1816, w 8-ce, str. 51.
Des principales causes de la dógenćration des ra-

ces des chevaux et des regles A suiyre pour les róle-
ver. Diseours prononcć 4 Iouverture solennelle du
theatre anatomique A VFuniversitć de Vilna le 13 octo-
bre 1815. Vilna, J. Zawadzki, 1815, w 8-ee, str. 33.
Wykład sztuki litograficznćj. Rzecz czytana na

sessyi uniwersytetu (przekład z francuzkiego). Wil-
no, 1817, w 8-ce, str. 18.
Anatomen testudinis europaeae indagavit, depin-

xit, commentatus est... Vilnae, Zawadzki, 1819—1821,
fol. maj., str. 178, tab. 30.
Parergon ad L. H. Bojani anatomen testudinis,

eranii vertebratorum animalium, scilicet piscium, rep-

tilium, avium, mammalium, eomparationem faciens>
icone illustratum. Vilnae, Moritz, 1821, w 4-ce więk.

Dócouvertes rólatives 4 Tallantois et la vćsieule
ompbilicale du poulain et obseryations sur Iopereule
branehiale des poissons. 1815.

Toż, w Isis, 1821 i 1627.
De Merycotherii Sybirici dentibus eommentatio.

1823, w 4-ce. Osobn. odb. z Acta nova acad. caes.
leopold. earolin. nat. cur. T. XII, 1823.
Sendschreiben an G. de Quvier, iiber die Athem-

und Kreislaufswerkzeuge der zweischaaligen Mu-
scheln, insbesondere des Anodon cygneum. Mit Ab-
bild. (Aus der Isis. (1819) abgedruckt). Jena. Schmid,
1820, w 4-ce.

Enećphalo-ceranioseopie. Aperęu du systóme era-
niognomique du Dr Gall, módecin A Vienne. (Millins
Magasin encyklop. 8-me annće, T. I, str. 445 avee
2 tables; i Journal de physique par Lametherie,
1802, T. XII, str. 198—215).

Kritische Uebersicht der Fortschritte der Thierar-
zneykunde in den letztverflossenen drey Jahrhunder-
ten, mit besonderer Beziehung auf die in diesem Zeit-
raume ersehienenen Schriften. (Literaturzeitung f. d.
Mediein und Chirurgie im ganzen Umfange, herausg.
von I. H. Sternberg. Marburg, 1805, V Hit. str. 381
do 465).

Kinige Bemerkungen iiber eine Kritik meiner Ab-
handlung „Ueber die wiehtigsten Seuchen.* (Hor-
na Archiv. f. medicin. Erfahrung. Berlin, 1812,
str. 186).
De foetus eanini velamentis, imprimis de ipsa

membrana  allantoide. (Mómoires de Tacad. des
sciences de St. Petersbourg, 1815, T. V).
Ueber d. Hundsfoetus. (Isis, T. III, str. 1616).
Observatio anat. de foetu canino. (Nov. Acta. Acad.

Caes. Leopold. Car. Natur. eur. T. X, Pars. I).
De amphistomate subtriquetro. (Mómoires de la

Socićtć Imp. des natur. de Moscou, 1818, T. V».
Bemerkungen aus dem Gebiete der vergleichenden

Anatomie. (Russische Sammlung fiir Naturwissen-
schaft und Heilkunst herausg. v. Orichton, Reh-
mann und Burdach. Riga, Heft. IV, 1816).
Ueber die Ausrottung der Rindviehpest. (Oekonom.

Repertor. f. Liefland. Riga, 1811, T. VI).
Ueber die rima Glaseri und chorda tympani beym

Kalbe. (Isis. Eneyklopdd. Zeitschr. vorziigl. f. Na-
turgeschichte, vergleich. Anatomie u. Physiologie v.
Lorenz Oken. Ziirich, 1818, str. 1428).
Ueber die Harnblase des Pferdes und Schafes.

(Tamże, 1818, str. 1623. 1822, str. 1228).
Die Anatomie d. Blutigels. (Tamże, 1817, str. 2089).
Versuch einer Deutung der Knochen im Kopfe der

Fische: (Tamże, 1818, str. 498—510).
Kurze Nachricht iiber Cerearien. (Tamże, 1818,

Hft. TV, str. 729).
Sur Vopereule branchiale des poissons. (Tamże,

1818).
„Weber d. Dottergang bey Qoluber berus. (Tamże,

1818). -
Weiterer Beitrag zur Deutung der Schiidelkno-

chen. (Tamże, 1819, str. 1360).
Anthelmintica. (Tamże, 1818).
Ueber Distoma hepaticum. (Tamże, 1821, str. 306).
Abermals ein Wort zur Deutung der Kopfknochen.

(Tamże, 1821, str. 1145).
Ueber d. Maas des Pferdekórpers. (Tamże, 1818).
Antwort auf H. Blainville's gemachte Einwendun-

gen in Betreff der Athemwerkzeuge d. zweischaaligen
Muscheln. (Tamże, 1820, str. 1128).
Ein Wort iiber die Verhiltnisse d. membrana de-

cidua. (Tamże, 1821, str. 268—271).
Vorscehlag zur gleichfórmigen Benennung der Kno-

chentheile des Unterkiefers. (Tamże, 1822, str. 122%).
Ueber die Fersenbinder am Hufe. (Tamże, 1825,

str. 755),
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Ueber das Schultergeriist der Schildkróte. (Tam-
że. 1826, str. 428—456).
Ueber Treviranus Meinung in Betreft d. Teich-

muscheln. (Tamże, 1826, str. 151).

Oraniorum archalidis, ovis et caprae eomparatio,
(Acta nova physieo-medica Aeademiae Caesar. Le-
opoldino-Carolinae naturae curiosorum. Bonn. T. XII,
p. 1, pag. 293—300; additae sunt dnae tabulae ehal-
cographicae). E

Adversaria ad dentitionem equini generis et ovis
domesticae spectantia. (Tamże, T. XII, str. 697—108).
De uro nostrate ejusque sceleto. (Tamże, T. XIII,

1827, str. 413—478; aceed. tab. lith. V).
W rękopiśmie pozostały:
Annonce d'un systeme de physionomie basć sur

Fanatomie comparće du ceryeau. (1804).
De veterinaria medicina excolenda ejusque disci-

plina rite ordinanda. (1806).
Ueber eine vaterliindische Kleidung der Deutschen.

(1814).
Monografia zootomiezna owey, z 600 najpiękniej

szemi własnoręcznemi rysunkami i stosownym tek-
stem.

Por. Adamowicz: L. Bojanus, w Wizer. i rozt:ząs.
nauk. T. XI, 1836, str. 50—93. Eichwald: Memoria
H. L. Bojani. Vilnae, 1835. Tyg. lek. 1849, Nr. 10.

Bojasiński Michał, ur. w Warszawie 1839
roku, nauk lekarskich słuchał w warsz.
akademii medyko-chirurgicznćj a następnie
w szkole głównój i takowe 1866 r. ukoń-
czył. Od r. 1868 jest lekarzem powiatu
błońskiego.
Wyprysk cehroniczny (Eczema impetiginosum chro-

nieum). Z klin. prof. Chałubińskiego. (Klinika T. II,
1868, Nr. 20).
Gorączka powrotna w Mszczonowie. (Tamże, T.

IV, 1869, Nr. 17).
Odma piersiowa (pneumothorax) skutkiem rozed-

my płue (emphysema pulmonum). (Gaz. lek. 1876,
TP. XX, Nr. 22),
O odstawianiu (odłączaniu) dzieci od piersi, podług

d-ra Bręeharda, skreślił i dopełnił... (Hygiena wieku
dziecięcego). Warszawa, druk I. Noskowskiego,
1879, w 16-ce, str. 45i 1 nl. (Osob. odb. z Medycyny).

Bojemski A., herbu Korab, ur. 1846r. we
wsi Miszewkach, w powiecie płockim; po r.
1863 wyszedł za granicę i po wielu tru-
dnościach wstąpił do paryzkićj szkoły le-
karskićj. Wojna 1870r., w którćj uczestni-
czył w charakterze chirurga, przerwała mu
bieg nauk. Uzyskawszy dyplom doktora
medycyny 1874 r., osiadł w Breteuil (dep.
de I'Oise), w r. 1877 przeniósł się na stały
pobyt do Saint-Oloud.

Etude sur la glossite parenchymateuse. Paris, 1874.
Diss. inaug.
W dziennikach francuzkich ogłosił wyniki swych

badań nad składem chemicznym i działaniem inulae
helenium (Action de Faunće, Etude sur Iaunće, De
Faunće eomme expectorant et calmant). Przetwór te-
go leku znany jest w farmakopei france. pod nazwą
sranules du Dr. Korab.

* Boisseau Franc. Gabryel (1791—1836).
O gorączkach w duchu nowćj nauki medycznćj ze
Pa:opisaniem gorączki typhus pod wzglę-
dem JĄ nastania, rozwijania się, biegu, leczenia
LS od ów ochronnych w czasie jćj epidemii. Przeło-
żył z francuzkiego Sylwester Pleszkowski. Warsza-
wa, druk Gałęzowskiego, 1832, w 8-ce, str. 71.

Bokiewicz Leon, ur. 3 stycznia 1820 r.
w Chełmie, w Lubelskiem; ukończywszy
nauki gimazyalne w Lublinie 1838 roku,
udał się do Wilna, skąd po jednorocznym
pobycie, z powodu zwinięcia akademii me-
dyko-chir., zmuszony był przenieść się do

" Moskwy, w którćj po latach czterech sto-
pień lekarza eum eximia laude otrzymał.
Powróciwszy do kraju, osiadł w Kraśniku,
w Lubelskiem, a po siedmiu latach prakty-
ki tamże, objął w 1854 r. obowiązki leka-
rza w dobrach Andrzeja hr. Zamoyskiego
w Jadowie, w Stanisławowskiem. Umarł
6 grudnia 1879 r.
Q chorobach panujących w miesiącach upłynio-

nych r. b. w m. Kraśniku i jego okolicach. (Tyg. lek.
1847, Nr. 10, 11)

Okolice z nad Liwea i Bugu w r. 1854, 1855, 1856,
1857, 1858, 1859 i 1860. (Tamże. 1855, Nr. 8 i 9.
1856. Nr. 8. 1857, Nr. 819. 1858, Nr. 17—19. 1859,
Nr. 33135. 1860, Nr. 38i39. 1862, Nr. 11 i 12).
Hygiena popularna czyli nauka zachowania zdro-

wia dla ludu wiejskiego. Warszawa, nakład Tow.
rolniczego w Król. Polskiem, 1561, w 8-ce, str. 224.

Toż. Poznań, nakł. ks. Fr. Bażyńskiego, 1870,
w 8-ce, str. VILI i 253. ż

Opis powiatu Radzymińskiego pod względem to-
pografiezno-historycznym, statystycznym, hygieniez-
nym i lekarskim. (Praca uwieńczona nagrodą Tow.
lek. warsz. z daru D-ra Milliota). Warszawa, Ge-
bethner i Wolff, druk K. Kowalewskiego, 1872,
w 8-ee. str. IV, 206. Osobn. odb. z Pam. tow. lekar.
warsz. T. LXVIII, 1872.

Okolice z nad Liwea i Bugu pod względem lekar-
skim. (Pam. tow lek. warsz. T. XLVIII, 1862, str.
126, 195).

Boksica, Bokszyca, z Boksyc (de Boxicze)
Jakób, syn Piotra, pierwsze stopnie filozo-
ficzne (bakalarzai magistra) uzyskał w Kra-
kowie 1458 i 1462 r. Kiedy i gdzie został
doktorem filozofii, medycyny i obojga pra-
wa, nie wiadomo. Był lat kilkanaście pro-
fessorem teologii i medycyny w akademii
krakowskićj. po dwakroć (1469 i 1473 r.)
piastował godność dziekana wydziału filo-
zoficznego. W r. 1474 został kanonikiem
u ś. Floryana w Krakowie. Następnie z0-
stał wikaryuszem generalnymi oficyałem
gnieźnieńskim; 1478 otrzymał kanonikat
doktoralny gnieźnieński a 1488 r. poznań-
ski. W r. 1476 ustanowiwszy za siebie za-
stępeę w akademii krakowskićj, osiadł
w Poznaniu, gdzie gorliwie zajmował się
obowiązkami duchownómi. W r. 1483 od-
był pobożną pielgrzymkę do Jerozolimy.
Um. 1498 r.

Por. Roezn. wyd.lek. IL, 436. Muczkowski: Mieszk.
i post. uezn. krak. str. 11, i Stat. str. 51, 56, 67, 78.
Wiszniewski: IV, 192. Oettinger: Rys... str. 87. Wi-
słocki: Katalog rękopisów bibl. uniw. Jagiell, str. 52.
Korytkowski: Prałaci i Kanonicy katedry metropol.
gnieźnieńskićj, str. 58.

Bolański Jan, doktór filozofii i medycyny,
w r. 1528 zainstalowany został na kanonią
doktoralną gnieźnieńską, opróżnioną przez
śmierć Jakóba Szucza, poznańczyka, do-
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ktora medycyny; w r. 1529 został archi-
dyakonem pszczewskim, Um. 1538 r.

Por. Korytkowski: 1.e. str. 61. Roczn. wyd. lek. III,
37. Gąsiorowski: I, 115. O kanonikacie, 18, 30.
Bolconello Andrzćj, lekarz króla polskie-

go, w r. 1556 pisał o kichaniu. Rękopis
ten, wyjęty z biblioteki padewskićj, wydru-
kował Uiampi w swóm dziełku: Viaggio in
Polonia, str. 112, pod tyt.:

Discorso in materia de” stranuti eomposto dall
eceelentissimo astrologo e medico del Redi Polonia il
sig. Andrea Bolconello Fanno 1586.

z Bolemowa Ambroży, lekarz żyjący
w pierwszćj polowie XVI wieku, stopnie
filozoficzne uzyskał w Krakowie 1514
i 1520 r.

Por. Muczkowski: Stat. 152, 158, 168, 170. Oettin-
ger: Rys... str. 159. z

Bolewski Michał, ur. 1532 r. w Sierako-
wie, promowany do stopnia doktora medy-
cyny w Berlinie.
De perforatione et cephalotripsia. Berolini, 1857,

w 6-ce, str. 30. Diss. inaug.

Bolten Dan. Henning. gdańszczanin.
De morbis aeutis veterum. Halae, 1709, w 4-ce,

str. 45. Diss. inaug.

Bolumiński Piotr, ur. 1831 r., nauki gim-
nazyalne ukończył w Chełmnie, stopień
doktora medycyny otrzymał w Króleweu
1858 r.
De veratrinv ejusque usuin pneumoniis. Regiomon-

ti, 1853, w 8-ce, str. 31. Diss. inaug.

BonacinaMarekEugeniusz,rodemzWłoch,
lekarz nadworny Rafała Leszczyńskiego,
wojewody bełakiego, Gdy 24 kwietnia
1629 zebrano w Lesznie naradę lekarską
dla osądzenia stanu zdrowia Krystyny Po-
niatowskićj, słynącćj naówczas z mniema-
nych objawień, a którą Komeniusz pisma-
mi na swą korzyść ogłaszał, wybrano Ma-
teusza Fechnera, Jana Jonstona, M. KE. Bo-
nacinę, Michała Libaviusza, którzy Ponia-
towską jako cierpiącą chwilowe pomiesza-
nie umyslu orzekli.

Por. Gąsiorowski: II, 202, 203, IV, 395. Przyjaciel
ludu, R. II, T. I, str. 87.

Bonawentura z Wilna, ob. z Wilna B.
Bondi Eliasz, ur. 1791 r.
Pathologie des Weichselzopfes. Fin Versueh

nach Erfahrungen... Berlin, 1828, Enslin, w 8-:e,
str. 49.

Bonfigli Onufry, ur. w Livorno, przybył
1701.r. do Polska, gdzie został lekarzem Jó-
zefa Gronzagi Myszkowskiego, margrabiego
Mirowskiego i Pińczowskiego, a nadto fizy-
kiem m. Krakowa. Za pojawieniem się
moru 1407 r. schronił się B. do Opawy na
Szląsku, skąd dopiero w 16 miesięcy wró-
cił. Powtórny mor 1710 r. zastał już B.
odważniejszym. Wydał:
De plica tractatus medico-phys. cum remediorum

methodo, noviter elucidatns. Oracoviae, Fr. Oczary,
1711, w 8-ce, k. nl. 15.
Tractatus  medieo-physicus

Vratislaviae 1712, w 4-ce,
de pliea polonica. .

Toż, pod tyt. Plica poloniea novissime explicata
ab O. Boufigli. Sub auspiciis Cels. D. D. Adami Sie-
niawski etc. Qracoviae, Fr. Qezary, 1720, w8-ce,
k. nl. 24, str. 98.
De peste et ejus contagio dissertatio epistolaris ab

O. Bonfigli conseripta sub auspiciis cels. principis S.
R. J. Georgii Lubomirski ete. Cracoviae, Fr. Cezary,
1720, w 12-ce, k. nl. 18.
De peste et ejus contagio dissertatio epistolaris

D. Hieronymo Zanichelli celebri Venetiis ehemiatro.
De abusu in cura putridarum et malignarum fe-

brium. Dissertatio epistolaris sub auspieiis illustr.
et exeell. D. Josephi Gonzaga Myszkowski ete. Ora-
coviae, Fr. Oezary, 1720, w 12-ce, k. 56,
De cealculo permagno pene lapideo. (Drukowane

w Oent. X. actorum acad. naturae euriosorum.
Obs. 4).
Nadto podawał rozbiór ehemiczny wód mineral-

nych polskich, :
Por. Ciampi: T, 38. Roczn. T. warsz. P. N. XI, 14.

Gąsiorowski: II, 345.

Boniałowicz Henryk Ernest.
De eautione sanitatis in animali vendito. Gedani,

1723, w 4-ce. :
Bonikowski Macićj, doktór medycyny,

stopnie filozoficzne ottzymał w Krakowie
1607 i 1609 r.

Boniuszko Józef, ukończywszy nauki le-
karskie w Wilnie, osiedlił się w Lipowcu,
skąd artykuły naukowe posyłał do Tygod-
nika Petersburskiego.
De miliaribus.  Vilnae,

w 8-c6, str. 22. Diss inaug. ;
Boas Samuel (Posnaniensis). 5
De Yomitu eruento. Berolini, typ. Krause, 1825,

w 8-6e. Diss. inaug.

Borboniusz Mateusz, fizyk m. Torunia,
padł ofiarą zarazy 1629 r.

Por. Gąsiorowski: II, 70, 196. F

Borecki Karol, rodem z Krakowa, pro-
mowany w r. 1855. W r. 1838 był asysten-
tem przy katedrze położnictwa uniw. krak.,
1840 r. naznaczony lekarzem ordynującym
w szpitalu braci miłosierdzia w Krakowie.
Wydał:
De herpete syphilitico. Oraeoviae, 1835, w 8-ce,

str. 45, 1 k. przedmowy i 1 tab. ;

Borek Jan Wojciech, rodem z Poznania,.
wychowaniec akad. krakowskićj, uczony
lekarz, zaszczycony od Zygmunta III 1588
roku szlachectwem, 1612 r. piastował urząd
burmistrza m. Poznania z Janem Chro-
ściewskim. w N

Por. Dykcyon. biogr. 171. Łukaszewiez: Obraz m.
Poznania, II, 83, 187. Siarezyński: Obraz panowa-
nia Zyg. III I, str. 41. : :

Bbremski Artur, ur. 18548 r. w Lesznie.
De eutis in graviditate commutationibus earumque

ad diagnosin aestimatione. Vratislaviae, Neumann,
1867, w 8-ee, str. 20. Diss. inaug.

* Boretius Macićj Ernest, ur. w Loetzen
16 maja 1649 r., promował się w Leydzie
1720 r., następnie podróżował po Anglii,
w 1728 r. został członkiem towarzystwa
naukowego berlińskiego i lekarzem na-
dwornym w Króleweu, 1724—professorem
tamże, 1726 — assesorem kolegium medy-

typ. Zawadzki, 1812,
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cznego, 1728—fizykiem miasta, 1738—leka-

rzem królewskim. Umarł 4 października

1738 r. Wydał:
Diss. de hieraciis prussicis. Leydae, 1720, w 4-00.

Observationum exoticarum specimen primum si-

stens famosam Anglorum variolas per inoculationem

excitandi methodum, cum ejusdem phaenomenis et

succeśsionibus pro uti nuper in carcere Londinensi

Newgate, auetoritate publiea, in sex personis capite

Pe, feliciter fuit instituta. Regiomonti, 1722,

w 4-ce.
Diss. de alto apparatu. Regiomonti, 1723, W 4+€e.

Diss. de epilepsia ex depresso eranio. Regiomonti,

1727, w 4-ce.
„Anatome _plantarum et animalium analoga. Re-

giomonti, 1727, w 4-ce.
Musaeum Boretianum sive Catalogus praeparato-

rum anatomieorum rerumque naturalium. Regiomon-

ti, 1739, w 4-ce.
Wedle J. Bernuliusza zebrał B. herbarium vivum

roślin ikwiatów rosnących w Prusach i dołączył na-

zwy roślin łacińskie, niemieckie i polskie.

Por. Biographie medicale T. II, 408. Janociana:

T. ILI, str. 19 1 405.

Born Marek, rodem z Poznania.
De febrium intermittentium indole et natura. Bero-

lini, 1848, w 8-ce. Diss. inaug.

Borowski Antoni, ur. w Kościanie w W.

Ks. Poznańskiem 1839 r., nauk lekarskich

słuchał w Gryfii.
Ein Fall der Elephantiasis Graecorum. Greifswald,

F. W. Kunike, 1669, w 8-ce, str. 24. Diss. inaug.

Borowski Jan Stanisław, ur. w Wypy-

chach w Białostockiem, dawny podoficer

artyleryi wojska polskiego, nauki lekar-

skie ukończył w Montpellier 1840 r.; mie-

szkał w Guóret we Francji.
Essai sur Iempytme. Moutpellier, X. Julien, 1840,

w 4-c6e, str. 47. Diss. inaug.

Bortkiewicż Adolf, ur. w Pobojsku, lekarz
wileński, promowany powtórnie w Ntras-

burgu 1847 r.; praktykował wMontpellier.
Des symptomes et du diagnostie de la pneumonie.

Strasbourg, le Roux, 1847, w 4-ce, str. 40.. Diss.

jnaug.
Bortkiewicz Józef, do medycyny przykła-

dał się w Wilnie, od r. 1838 był lekarzem

w warsz. szpitalu ujazdowskim; należał do

liczby więcój wziętych praktyków war-

szawskich. Umarł 187...
Wypadki ukąszeń przez psa wściekłego. (Pam.

tow. lek. warsz. T. XILI, 1845. str. 244).

Soliter; niezwykłe objawy jego obecności. (Tamże,

T. XVI, 1846, str. 123),
Borucki Marcin, herbu Rola, rodem

z Kujaw, kanonik warszawski, lekarz na-

dworny Zygmunta Augusta, umarł 1567 r.

Mąż tenzacny i prawy poczynił niektóre

zapisy na cele dobroczynne: 1559 r. poży-

czył żydom z Brześcia 220 ówczesnych złp.

1 przekazawszy je na własność szpitala Ko-
walskiego, zawarował, aby dłużnicy w pro-
<encie składali sukno na ubranie ubogich

w tym szpitalu zostających; również cech

szewców za wypożyczone od Boruckiego
złp. 30 zobowiązał się w procencie dostar-

czać pewną liczbę butów do tego szpi-

tala. Fundacye te wieczyste potwierdził

Zygmuntf August przywilejem wydanym

w Wilnie 1562r. Testamentem zd. 21 lutego

1567 r. przeznaczył Borucki 1700 złp. na

rzecz szpitala miejskiego Panny Maryi

w Warszawie. Wojciech Nowopolski dzieło

swoje: Fabricatio hominis, Boruckiemu

przypisał.
Por. Święcki: Hist. pamiątki, str. 282. Wejnert:

Starożytn. warsz. II, 287. Łukaszewicz: Obr. m. Po-

znania, II, 215. Łukaszewicz L.: Pamiętnik naukowy,

II, 403. Niesieckiego Korona Polska, I, 154.

Borun Stanisław Fabrycyusz, syn Jakóba

z Berunia, lekarz z końca XVI wieku, sto-

pień bakałarza uzyskał w Krakowie 1575 r.

Muczkowski: Stat. str. 214.

Borzyszkowski Waleryan Julian, urodz.

w Świcie w powiecie tucholskim, medycyny

uczył się w Wroclawiu iGryfii.

Die chronische Kohlenoxydgas-Vergiftung. Greif-

swald, Sell, 1877, w 8-ce, Str. 48, 1 tab. Diss. inaug.

* Boschan Fryd. Dr.
Wskazówka dyetetyczna

wających do Francensbad.

Lipsk, 1858, w 12-ce, str. 55.

Toż, tamże, 1870, w 12-ce, str. IV, 55.

Bośniacki Zygmunt.
Twoniecz w czasie pory kąpielowćj r. 1870. Spra-

wozdanie lekarskie z ruchu i postępu w zdrojowisku.

Kraków, druk. uniw., 1871, w 8-ce, str. 39.

"Toż, r. 1871. Kraków, druk. Uniw. 1872, w 8-ce,

k. 1, str. 42.
Toż, r. 1872. Kraków, 1873, w 8-ce. Ę

Toż, r. 1873. Kraków, 1874, w 8-ce, str. 39.

"Toż, r. 1874. Kraków, 1875, w 8 ce, str. 40.

Bossowski Kazimierz, spółczesny lekarz

szpitala Św. Kazarza Ww Krakowie.

Ćhoroby nosa, krtani i oskrzelów. (Przegl. lek.

1880, Nr. 44). .
Choroby narządu trawienia.

Nr. 49, 50).
(Obie powyższe prace wchodzą w skład Sprawozda-

nia z kliniki lekarskićj prof. D-ra Korczyńskiego

z lat czterech, t. j. od r. szkol. 1814/5 do roku szkol-

nego 1878/9). ć
Botryn (Botrini) Szymon, rodem z Prus

polskich, bawiąc za granicą Z Chodkiewi-

czem, starostą źmudzkim, uzyskał w Bono-

nii stopień doktora medycyny. Po powrocie

do kraju był zaliczony do lekarzy nadwor-

nych Stefana Batorego. O pismach jego

wspomina Siarczyński. :
Gąsiorowski: I, 294. Encykl. powsz. IV, 165. Siar-

czyński: I, 42. Dykeyon. biogr. powsz. str. 174. Rocz.

wyd.lek. III, 441. Swięcki: Histor. pamiątki,str.zł, I.

Bouvić Ludwik Dom. Eug. rodem z Wilna.

Qućstions tiróes au sort sur diverses branches des

sciences módicales. Strassbourg, Dannbach, 1841,

w 4-ce, str. 19. Ded. wujom autora: hr. Franc. i Ka-

rol. Morawskim. : >

Boy Jakób, lekarz toruński, zabity przez

Kozaków 1648 r.. gdy spieszył z pomocą

lekarską do Międzyrzecza.

Por. Zerneke: 1. e. str. 266. Gąsiorowski: 15194

Boym Paweł Jerzy, rodem ze Lwowa. na-

uk lekarskich słuchał w Padwie 1 tam w r.

1600 był obrany syndykiem. Wróciwszy do

dla paeyentów przyby-

Tłumaczenie z niemiee.

(Przegl. lek. 1880,
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rodzinnego missta, został 1627 r. zaszezy-
cony godnością rajcy miejskiego; 1641 r.
powołany był na dwór Zygmunta III.

Por. Zubrzycki: Kronika m. Lwowa, 265,

Boym Michał, syn Pawła Jerzego, ur. we
Lwowie, jezuita, uczony naturalista i mis-
śjonarz w Chinach i Indjach od r. 1643;
w r. 1652 wrócił do Europy z poselstwem
od nowonawróconych chrześcian do papie-
ża Klemensa VIII; na nowo pojechał do
Chin 1650 r. i tam umarł 1659 r. na grani-

* cy prowineyi Kuamsi. Wydał:
Flora sinensis, fruetus fioresque humillime por-

rigens serenissimo et potentissimo principi ae Domi-
no Leopoldo Tgnatio, Hungariae regi florentissimo et
fruetus saeculo promittenti augustissimos, emissa in
publicum a R. P. Miehaele Boym, S. F. Sacerdote et
a, domo professa ejusdem Societatis Viennae, Majesta-
ti suae unacum felicissimi anni apprecatione óblata

- anno salutis MDOLVI. Viennae Austriae, typ. Math.
Rietii, in fol. ark. 19. Tłum francuzkie znajduje się
w zbiorze Thóvenot'a.
Nadto przygotował do druku wiele dzieł, wymie-

nionych na ostatnićj karcie książeczki wydanćj w Pa-
ryżu 1654 r. p. t. Briefye relation de la notable con-
version des personnes royales et de I'estat de la reli-
gion chrestienne en la Chine. Gdy rękopisy owe do-
stały się w ręce Andrzeja Cleyera z Kasselu, pierw-
szego lekarza kompanii indyjskićej w Batawii, ten
wydał niektóre z nich pod swojóm imieniem, jako to:

Qlavis medica ad Chinarum doctrinam de pulsibus.
Francofurti, 1680, w 4-ce.
Specimen medicinae sinicae, sive opuseula medica

ad mentem Sinensium, continens: 1) de pulsibus li-
bros quatuor e sinico translatos; 2) tractatus de pul-
sibus ab erudito europaeo eollectus; 3) fragmentum
operis medici ibidem ab erudito europaeo conseripti;
4) exzerpta e litteris eruditi europaei in China;
5) sehemata ad meliorem praecedentium intelligen-
tiam; 6) de judiciis morborum ex linquae coloribus
et afieetionibus. Cum figuris aencis et ligneis edidit
Andreas Oleyer Hesso— Casselanus, utriusque medi-
cinae licentiatus, societatis indicae in Nova Batavia
archiater ete. Francofurti ad Moenum, sumptibus J.
P. Zubrodt, 1632, w 4-ce, str. 99.
Gdy nareszcie Filip Couplet, towarzysz Boyma, od-

zyskał rzeczone rękopisy od Oleyera, część ich zosta-
ła wydana p. t.:

Olavis medica ad Chinarum doctrinam de pulsibus.
auetore R. P.... e Soc. Jesu et in China Missionario.
Hujus operis ultra viginti annos jam sepulti frag-
menta, hine inde dispersa, collegit et in gratiam me-
dicinae facultatis in lucem europacam produxit Cl.
Dr. Andr. Oleyrus, M. D. et Societatis Batavo-orien-
talis Protomedicus. A quo nune demum mittitur to-
tius operis exemplar e China recens allatum et
a mendis purgatum procuratore R. P. Philippo Co-
pletio, Belgo, e Soc. Jesu Ohinensis missionis Romam
misso. (Dodane do Decas II Ephemeridum med.-
physie. Norinbergae, 1686, w 4-ce, str. 144, tabl.).

(Żywot Boyma opisał Dr. Zakrzewski 1830 roku
w Ozasopiśmie naukowóm księgozbioru publicznego
imienia Ossolińskich. R. II, str. 63—79).

Boym Michał, lwowianin, fil. i medycyny
doktór, był radcą polskim w Padwie 1679
roku,

Boym Paweł, stopień doktora filozofii
otrzymał w Krakowie 1634 r.; ukończyw-

szy nauki lekarskie, osiedlił się w Wilnie,
gdzie obrany 1667 r. wójtem, obowiązki do
tćj godności przywiązane pelnił bez przer-
wy do 1680 r.

Por. Muczkowski: Stat. 301, 298. Kraszewski: Opi-
sanie Wilna, III, 224. Baliński: Historya Wilna,
II, 128.

* Brachvogel Aemil Gotthard.
De plica polonica. Berolini, typis fratrum Sehle-

singer, 1838, w 8-ce, str. 26. Diss. inaug.

Brandt Franciszek Antoni Ignacy Ludwik,
ur. w Warszawie 1777 r; wcześnie przez
śmierć rodziców osierocony, w 14-ym roku
życia oddany został na naukę do felczera.
W r. 1794 wstąpił do nowo otworzonój
szkoły chirurgicznój w Warszawie; tu pil-
nością i zdolnością zaskarbił sobie względy
prof. Fryderyka Spaetha, który go jako
chirurga w wojsku umieścił. Po wystąpie-
niu ze służby wojskowćj, przebywał B..
w Płocku i Warszawie a prowadząc życie
hulaszcze w najokropniejszą popadł nędzę.
Spaeth po raz drugi nie odmówił Brandto-
wi swój opieki a opatrzywszy pierwsze po-
trzeby młodzieńca i wsparłszy go radami,
wysłał do pepiniery lekarskićj do Berlina
1799 r. Tam przy wrodzonćj zdolności, B.
z takim zapałem oddał się naukom lekar-
skim, że ukończywszy kursa przepisane,
Już 1802 r. powrócił do Warszawy i bea-
zwlocznie objął obowiązki professora położ-
nictwa i dyrektora w nowo założonym za
rządu pruskiego zakładzie położniczym.
Odtąd stale mieszkał w Warszawie, którą
raz tylko 1804 r. opuścił dla doktoryzowa-
nia się w Halli. Do 1818 r. był B. nauczy-
cielem i dyrektorem w instytucie położni-
czym, a nadto od r. 1806 został fizykiem m.
Warszawy i dyrektorem instytutu szcze-
pienia ospy. Wspólnie z Wolffem, Dziar-
kowskim, Ozekierskim i innymi powziął
i do skutku doprowadził myśl założenia
szkoły lekarskićj, w którój przez lat kilka
bezpłatnie nauczał anatomii, medycyny są-
dowćj, policyi lekarskićj i weterynaryi,
ćwicząc prócz tego uczniów w operacyach
położniczych i nakładaniu opasek. B, był
jednym z założycieli (1820 r.) towarzystwa
lek. warsz., w któróm (1824—1830) urząd
wiceprezesa, a następnie (1830—1837 r.)
godność prezesa piastował. Um. 21 wrze-
śnia 1837 r. Wydał:
De partium genitalium foeminearum haemorrha-

giis. Halae, Bath, 1804, w 8-ee, str. 44. Diss. inaug.

Nauka o muszkułach dla uczniów trudniących się
rozczłonkowaniem praktycznem na teatrze anatomi-
cznym warszawskim. Przełożone z niemieckiego.
Warszawa, 1810, w 8-ce, str. 158, k. nl. 11.

Osteologia i syndesmologia. Warszawa, druk.
W. Dąbrowskiego, 1814, wS-ce. Oz. I, str. 412; Oz.II,
str. 108. j

Splanchnologia. Warsz. 1815, w 8-ee, str. 254.
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Angiologia czyli nauka o naczyniach krwionoś-

nych i limfatycznych. Warszawa, druk. W. Dąbrow-

skiego, 1816, w 8-ce, str. 299 i k. nl. 4.

Newrologia czyli nauka o nerwach. Warsz. druk.

W. Dąbrowskiego, 1816, w 8-ce, str. 168, k. no.

O kołtunie. (Pam. lek. warsz. Malcza, T. II, str.

413—444).
Toż po niemiecku: Ueber den Weiehselzopf. (Leo,

Magazin. 1829, T. 1I, str. 1—418).

Na posiedzeniach warszawskiego tów. lek. komu-

nikował:
Wypadki kamieni żółciowych, długi czas w zna-

cznój liczbie w pęcherzyku żółeiowym przebywają-

cych, bez zrządzenia żadnych dolegliwości. (Pam.

tow. lek. warsz. T. I, 1837, str. 10).

Dążność chorób gorączkowych przechodzenia w stan

zgniły w r. 1835. (Tamże, T. I, 1837, str. 38).

Szkarlatyna bez wyraźnćj czerwoności skóry (1835).
(Tamże, T. 1, 1837, str. 34).

Wspólnie z Wojdem Fijałkowskim, Malczem i 0e-

lińskim ogłosił:
Przepisy główniejsze do zapobiegania gorączce

szpitalnej (typhus), łożniea zwanćj, poskromienia

epidemii takiej, jeżeli się już pokazała, i ochronienia

od zarazy osób, dozorem, leczeniem lub posługą szpi-

tali trudniących się, wydane przez Radę lekarską

warszawską. B. w. m. i r. w 8-ce, str. 14.

Wspólnie z Rolińskim, Wojdem, Fijałkowskim,

Malczem, Celińskim opracował:
Wiadomość o cholerze podana przez Radę ogólną

lekarską Król Polskiego. Warszawa. 1831, w 8-ce,

str. 30.
"Toż, b. w. m. i r. w 8-ce, str. 12.

Toż, Kalisz, 1831, w 16-ce, str. 30. 7

(Żywot jego opisał A. Helbich w Pam. tow. lekars.
warsz. T. I. 513).

Brandt Alfons Jan Fryderyk, syn Fran-
ciszka, ur. w Warszawie 1812r. Ukoń-
czywszy nauki w liceum warsz, zapisał się

na wydział lekarski b. uniwersytetu Ale-

ksandrowskiego. Wypadki krajowe 1830 r.
przerwały mu bieg nauk a powiodły go do

niesienia pomocy rannym w szpitalu pod

zarządem ojca jego będącym. Następnie

udał się do Berlina, gdzie pozyskał 1835 r.

stopień doktora medycyny. Po powrocie
do kraju objął obowiązki naczelnego leka-

rza w ordynacyi hr. Zamoyskich; tu nie ma-

ło się przyczynił do założenia szpitala

w Szczebrzeszynie. Po ośmiu latach mozol-

nćj pracy lekarza włościan, wrócił do War-

szawy; przyjął na się obowiązki akuszera

gubernialnego i został (1845 r.) lekarzem.

ordynującym w szpitalu Dzieciątka Jezus.

Tu zapadłszy na tyfus, zmarł 1% marca
1846 r. w 35-ym r. życia. Ogłosił:
Nonnulla de anatomia membranarum mucosarum.

Berolini, typ. Nietackianis, 1835, w 8-ce, str. 34.

Diss. inaug.
„O ubezpieczeniach na przypadek choroby i śmier-

ci. (Biblioteka warsz. 1846, str. 352—362).
Na posiedzeniach tow. lek warsz. komunikował:
Polip ust macicy; operacya; śmierć. (Pam. warsz.

toy. lek. T. I, 1837, str. 203).
153RE157 operacya. (Tamże, T. XV, 2-i posz.,

Postrzeżenia chirurgiczne.
posz., 1846, str. 1). Obejmują:

Samodzielne oddzielenie się zmartwiałćj szezęki
dolnej. (Tamże, T. XV, 2-i posz., str. 24).

(Tamże, T. XV, 2-1

Kasat ślinowy. (Tamże, T. XV, 2-i posz., 1846,

str. 4).
mak stoleowa do którćj wiele innych fistuł zbie-

gało się w postaci gwiazdy. (Tamże T. XV, 2-i po8sz.,

str. 17).
Grzyb rakowaty w okolicy dolnego przyczepienia

MATĘ deltoidowego. (Tamże, T. XV, 2-i posz., 1846,

BU):
Odejście z cewki moczowćj u kobiety worka bło-

niastego, wypełnionego piaskiem moczowym i ważą-

cego 18 uncyj. (Tamże, T. XV, 2-i posz., 1846, str. 5).

Kamień moczowy przeszło uncyę ważący, przez

przetokę pęcherzo-pochwową u kobiety wydalony.
(Tamże, T. XV, 2-i posz., 1846, str. 22).

Teleangiectasia w kącie oka lewego, wycięcie.
(Tamże, T. XV, 2-i posz., 1846, str. 10).
Aneurysma art. subelaviae. (Tamże, T. XV, 1846,

str. 218).

Braun Aleksander, rodem z Lublina, spół-
czesny lekarz w Kraśniku.

Mittheilungen aus der chirurgischen Klinik der
kais. Universitiit zu Dorpat. Dorpat, Gliser, 1861,
w 8-ce. Diss. inaug.

Braun Jan, spółczesny lekarz warszawski,

ur. w marcu 1834 r. w Lublinie; początko-

we nauki pobierał w szkołach lubelskich;

w r. 1851 udał się do Dorpatu, gdzie 1857 r.
miał sobie przyznany stopień doktora me-
dycyny. Wróciwszy do kraju przez półtora

roku pełnił służbę lekarską w szpitalu św.

Wincentego a Paulo w Lublinie. Po dwu-

letnićj wycieczce naukowój za granicą,

osiadł 1860 r. w Warszawie. W r. 1862 zo-

stał lekarzem ordynującym w szpitalu św.
Ducha i obowiązki te pełnił do 187f r.
W latach 1865—67 był sekretarzem warsz.
Tow. lek. Ogłosił:

Lienis in homine extirpatio. Dorpati, typ. Schiin-
manni, 1857, w 8-ce, str. 67. Diss. inaug.
O zastosowaniu w położnietwie błaszeńea pal-

„czastego (laminaria digitata). (Pam. tow. lek. warsz.

T. L, 1863, str. 431).
O użyciu błaszeńca palczastego w chorobach ko-

biecych. (Tamże, T. LV, 1866, str. 73).
o A (Tamże, T. LIHI, 1865, str. 117,

Braun Jan, sprowadzony przez ks. Poczo-
buta z Wiednia, gdzie był pomocnikiem
sławnego anatoma Prochaski, przybył do

Wilna i od r. 1804 pełnił obowiązki prosek-
tora przy Lobenweinie. W r. 1807 objął ka-
tedrę anatomii w uniw. kazańskim.

Braunstein Samuel, ur. 1804r. w Kra- -

kowie.
De hydrophobia. Berolini, 1839, w 8-ce, Str. 28.

Diss. inaug.

Brawacki Jan, rodem z Augustowa, do

nauk lekarskich przykładał się w Wilnie

iw Warszawie, był lekarzem w korpusie

saperów a późnićj lekarzem wojsk napo-

leońskich. Jeszeze około 1846 r. zajmował

się wykonawstwem lekarskiem w Paryżu.

Brawacki Jan, rodem z Lublina.
Des prineipales altórations physiques et chimiques

de R "Those. Paris, Rignoux, 1847, W 4-02,

str. 27.
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Brawacki Józefat.
Du rhumatisme museulaire aiguć. Strasbourg,

1846, w 4-ce, str. 28.

Brettschneider Jan, z przezwiskiem Pla-
cotomus, syn Jakóba, aptekarza gdańskie-
go, stopień doktora medycyny uzyskał
w Wittenbergu 1543 r.; od 1544 do 1549 r.
"był professorem w uniwersytecie króle-
wieckim; 1549 r. osiadł w Gdańsku, i w ta-
mecznóm gimnazyum wykładał medycynę.
Um. 1574 r.

Oratio de ratione discendi et praecipue medicinam.
Lipsiae, 1552, w 8-ce.

Toż, Argentorati, 1607, w 12-ee.
De distillationibus chymicis. De causa conjuneta et

temperamento santalorum et camphorae. De venae-
- seetione in omni pleuritide. De odoribus. Trajecti ad
Viadrum, 1553, w 8-ce. -
Pharmaeopoeia in compendium redacta. Antver-

piae, 1560, w 8-ce. j
Toż, Lugduni, 1551, w 12-ee,
Polybi de diaeta salubri sive de vietu privatorum

libellus. Antverpiae, 1561, w 16-ce.
Hippoeratis aphorismi in locos eommunes digesti.

Antverpiae, 1562, w 12-ce.
Commentawii in libellum Hessi Eobani de tuenda

yaletudine. Aecesserunt ejusdem Placotomi opuscu-
lum de natura et viribus cerevisiarum et mulsarum.
De eausis, praeservatione et euratione ebrietatis. De
causa conjuncta et alia aliorum opuseula. Trajeeti
ad Viadrum, 1568, w 8-ee.

Toż, Basileae, 1571, w 12-0e.

Toż, p. t. De tuenda bona valetudine, libellus Ko-
bani Hessi, commentariis doctissimis a Joanne Pla-
cotomo, professore medieco quondam in academia re-
giomontana illustratus. In quibus multa erudite ex-
plicantur, studiosis philosophiae plurimum profutu-
ra. Aecesserunt et alia nonnulla lectu non indigna.
Frane., apud haered. Chr. Egen. 1582, w8-ce, k. nl.4,
liczb. 62. W dziele tóm, oprócz kilku prae innych
autorów, znajdują się jeszcze następujące rozprawy
Plakotoma: De natura et viribus cerevisiarum et
mulsarum—z przemową do rajców i senatorów m.
Gdańska; k. 77—121. De causis, praeservatione et
euratione ebrietatis; k. 122—128. De causa conjunc-
ta; k. 128—137.

Libellus de scholiis latinis. (Gredani), 1564.
Dialectiea in gymnasio dantiscano. Francofurti,

1567.

Breyn Jakób, urodz. 14 stycznia 1637 r.
w Gdańsku, pochodził z rodziny brabanc-
kiój. Do nauk przykładał się w Leidzie;
proponowanćj mu tam katedry botaniki
nie przyjął. Zajmował się przeważnie bota-
niką; założył wspaniały ogród botaniczny
w Gdańsku. Zachęcał Gottwaldów i Izra-
ela Konradego do zawiązania w Gdańsku
towarzystwa, którego celem byłoby upra-
wianie nauk przyrodniczych. Towarzystwo
to (Naturforschende Gesellschaft) założone
zostało dopiero w 1748 r. Umarł 25 stycz-
nia 1697 r. Posiadał w Gdańsku własną
drukarnię, z którój wyszły jego dzieła
treści botanicznój:
Plantarum exoticarum aliarumque minus cognita-

rum centuria I. Gedani, 1678, in fol. tab. 109. (Ta-
bliee tego wspaniałego dzieła rysował Stech, ryto-
wał Saal).

Prodromus fascieuli plantarum rariorum primus,

plantarum anno 1679 in horto Beverningkii observa-
tarum. Gedani 1680, w 4-ce.

"Toż, tamże, 1739, w 4-c6. (Wydał syn jego Jan Fi-
lip i dołączył przytem życiorys ojca).

Prodromus fasciculi plantarum seeundus, sive ra-

viorum anno 1688 in hortis Hollandiae obseryatarum
catalogus. Gedani, 1689, w 4-ce.

"Toż, tamże, 1739, w 4-ce.
W Ephemerid. nat. eurios. znajduje się 25 prac B.

o rzadkich roślinach.
Por. Bandkie: Hist. drukań, I, 90. Arnold: Roczn.

t.p. n. VII, 268, X, 334. Łukaszewicz: Hist. szkół,
I, 429.

Breyn Jan Filip, syn poprzedzającego, ur.
w Gdańsku 1680 r., stopień doktora medy-
cyny otrzymał w Lejdzie 1700 r. Idąc za
przykładem ojca, zajmował się naukami
przyrodniezemi. Umarł 1764 r. Zbiory po
nim pozostałe zakupiła Katarzyna II, ces.
rossyjska 1766 r. Wydał.
De radice Ginsing seu Nisi et Ohrysanthemo bi-

dente zeylanieo Aemella dicto. Leidae, 1700, w 4-ce.
Diss inaug.
Inne wydania: Gedani, 1700. 1731 i 1739, (wraz

z prodromus ojca).
Diss. de seeretione lactis. Leydae, 1693, w 4-ce.

Disp. de fungis officinalibus. Leydae, 1702, w 4-ce.
De Aleyonio mirae et elegantis strueturae epistola

ad Lochnerum. Gedani, 1717, w 4-ce.
De melonibus petrefactis montis Carmel. Lips.

1722, w 4-ce.

Diss. sur lagneau vógótal de Tartarie appelle

yulgairement Borametz. Danzig, 1726, w 4-ce.

Historia naturalis coeci radicum tinetorii, quod

Polonicum vulgo audit, praemissis quibusdam coceum.

in genere et in specie, coeeum ex ilice quod grana

kermes et alterum amerieanorum quod cochinilla

Hispanis dicitur, spectantibus. Gedani, 1731, w 4-00,

str. 22, tabl. kol.
Schediasma de echinis. Gredani, 1732, w 4-ce.

Diss. de polythalamiis nova testaceorum classe,

eui quaedam praemituntur de methodo testacea in

classes et genera distribuendi. Gedani, 1782, w 4-ce

str. 64, nl. 8, tab. 12.
Wspólnie z Helwingiem pastorem wydał:

Florae Quasimodogenitae, cum praefatione erudita

et ad notitiam historieorum naturalium Poloniae ad
modum utile. Gedani, 1712, w4-ce.

Por. Gąsiorowski: II, 320. Roczn. Tow. P. N. warsz.

X, 334. :

Brillantowski Samuel, ur. w Wiłkowysz-
kach 1821 r.; ukończywszy szkołę rabinów
w Warszawie, 1840 r. udał się do Hambur-
ga, gdzie w roku następnym egzamen doj-
rzałości złożył w tamecznóm gimnazyum.
Nauk lekarskich słuchał w Berlinie od r.

1841 do 1846. Wydał:
De animi affeetuum in motus museulares involun-

tarios efficacitate. Berolini, typ. G. Schade, 1846,

w 8-ce, str. 38. Diss. inaug.

* Brinckmann Jan Piotr.
Wykład prawideł podług których przy sądowych

obdukcyach medycy lub chirurgowie dokładne, tak

zwane Visa reperta spisywać i sporządzać mogą.

Powtórnie w Dysseldorf 1/91 r. w języku niemieckim

wydany, dla użytku potrzebujących tego na język
polski wyłożony. Krakow, w druk. akad., 1811,
w 8-ce, str. 68, (tłomacz. Seb. Girtler),
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Briotet Jakób, ur. w Thorey w Burgun-

dyi 1746 r., do medycyny przykladał się

w Lyonie i w Paryżu, gdzie późnićj przez

lat 10 był prosektorem 1. demonstratorem

anatomii przy szpitalu Hótel-Dieu. Zachę-

cony przez Regniera, który z polecenia ks.

Ign. Massalskiego był wysłany za granicę

w celu wyszukania zdolnego chirurga dla

wileńskićj szkoły lekarskićj, przybył 1774r.

do Wilna. Pełniąc początkowo obowiązki

prosektora i demonstratora anatomii, zajął

się gorliwie zbogaceniem gabinetu anato-

micznego, a właściwie założył jego podwa-

linę. Następnie wykładał czas niejaki poło-

żnictwo a od r. 1780 chirurgią praktyczną.

Uzyskawszy w r. 1787 godność doktora me-

dycyny i chirurgii uniwersytetu wileńskie-

go, został rzeczywistym chirurgii professo-

rem. W r.1791 B. został mianowany gene-

ralnym chirurgiem wojska litewskiego.

W r. 1806 z polecenia władzy założył kli-

nikę chirurgiczną. którą zawiadywał do r.

1811, do chwili popadnięcia w obłąkanie.

Umazxł 1819 r. Piśmiennictwu lekarskiemu

nie oddawał się bynajmniej, położył atoli

wielkie zasługi dla kraju, który nazywał

drugą ojczyzną, zbogaciwszy.. gabinet ana-

tomicznyi chirurgiczny i wykształciwszy

wielu zdolnych chirurgów. Wydał:
Przemowa 0 chirurgii i praktycznych onóy obser-

wacyach, miana przy rozpoczęciu lekeyi operacyj

chirurgicznych. (Rozprawa ta napisana po polsku

i franeuzku wydrukowana została w Prospectus lec=

tionum in alma academia et uniyersitate vilnensi ex

anno 1788 in annum 1789 propositus. Vilnae, fol.)

Por. Pamiętnik naukowy, 1837, Str. 409. Onvier:

Hist, n. przyrod. T. IV, 236.

* Brochard, ob. Bojasiński.
Brodowicz Macićj Józef, ur. 24 lutego

1790 r. w Grzymałowie na Podolu galicyj-

skiem; nauki gimnazyalne odbywał w Ziba-

rażu i Brzeżanach; następnie przez dwa lata

słuchał nauk filozoficznych we Lwowie,

skąd w końcu 1810 r. udał się doWiednia;

tu po jednorocznym kursie filozofiii, 1812 r.

rozpoczął studya lekarskie i takowe ze sto-

pniem doktora medycyny 1817 r. ukończył.

Krótki czas był lekarzem (Secundararzt)

przy oddziale D-ra Rensy, a 1818 r. objął

obowiązki adjunkta przy dyrektorze kliniki

lekarskićj Raimannie. Po pięciu latach
usilnój pracy około doskonalenia się w za:

wodzie lekarskim i kształcenia licznych
słuchaczów, powrócił B. do kraju rodzinne-

go i wkrótce (17 lutego 1823 r.) został mia-

nowany rzeczywistym professorem prakty-

ki i kliniki lekarskićj przy uniwersytecie
Jagiellońskim. W r. 1850 z powszechnym

żalem porzucił zawód nauczycielski, poło-

żywszy niespożyte zasługi okolo podniesie-

nia nauk lekarskich w kraju rodzinnym,
urządzenia klinik... Nadto B. przez lat 20

piastował urząd konserwatora uniwersyte-

tu i członka wielkićj rady szkolnćj; przyj-

mował udział w komitecie akademickim,

mającym na celu'wypracowanie planu nau-

kowego dlu wydziału lekarskiego; jako

referent komitetu zawiązanego do grunto-

wnój reformy szpitalów, wypracował wzo-

rową ustawę szpitalną; od r. 1840 aż do

1849 pelnił urząd komisarza rządowego

przy wszystkich zakładach naukowych

krakowskich. Dziekanem w wydziale le-

karskim był w latach 1833—1887; rektorem

1839—1841 i w 1847/8. W r. 1867 obcho-

dził jubileusz swego zawodu lekarskiego.
Diss. inaug. sistens anatomiam et physiologiam

dentium humanorum. Vindobonae, 1817, w-Sce,

str. 64.
Rozprawa o instytutach klinicznych, czytana przy

okazyi uroczystćj instalacyi nowych instytutów kli-

nicznych w uniw. Jagiellońskim d. 22 listopada 1827

roku. Kraków. 1828, w 4-ce, str. 29. Osobn. odb.
z Rozmaitości nauk. I, 49.
Żywot Jędrzeja Badurskiego. (Roezn. wyd. lek. T.

"IL 1839, str. 83—152).
Rys bistoryczny zakładów klinicznych przy uni-

wersytecie Jagiellońskim, (Tamże, T. VIII, 1845,

str. 119)
Rzut oka na stan ogólny Towarzystwa naukowego

(krakowskiego), począwszy od r. 1839. (Roczn. T. N.

K. Poczet 2-gi, T, I. (XVI), 1841).
Zdanie sprawy o czynnościach i stanie Tow. N.

Krak. z r. 1540, czytane na publ. pos. 25 lut. 1841 r.

(Tamże, Poczet 2-gi, T. II (XVII) 1843).

Przegląd ogólny swojego zawodu lekarskiego i na-

uczycielskiego. Kraków, druk Uniwers. Jagiell.,

1811, w 8-ce, k. niel. 4, str. XXi18i, allegata str.

198, błędy str. IV, tab. XIX, wzorów IV, i 1 ryc.

(Spr. o tćj pracy podał J. Oettinger w Przegl. lek.

181, Nr. 33—41).
Qurieulum vitae, skreślił dla swoich przyjaciół M.

J. B. Kraków, nakł. J. Brodowicza, druk. Leona

Paszkowskiego, 1872, w 8-ce, str. 15.

Ważniejsze dokumenta odnoszące się do swojego
udziału w sprawach i losach Zakładów naukowych

b. woln. m. Krakowa i jego okręgu. Zebrał i objaśnił

jako przyczynek do historyi tychże... Kraków, nakła-

dem autora, w druk. Uniw. Jag., 1874, w 8-ce, 4 kar-

ty nieliczb., str. 126. Objaśnienia XXXV. Reforma

szpit, Krak. XII, 67, (D. Komisarz zakładu nauk.

XXXV, 122, (Il). Krótka wiadomość o rektorach *

XIV (1), 86, (1). Wykaz ogólny zakładów nauk. LXI,

(0). Statut urządzenia szkoły i bursy muzycznćj, str.

31. Epilog str. III.
Nadto wydał bardzo wiele wierszyków okoliczno-

seiowych.
(Portret tego zasłużonego męża oraz życioryS,

skreślony przez W. Szokalskiego, znajduje się

w Tyg. illustr. 1872, Nr. 242).

Brodowski Franciszek, rodem z Krako-

wa, przyjmował jako żołnierz udział w wal-

ce 1831 r.; następnie poświęcał się naukom

lekarskim i stopień doktora medycyny

uzyskał 1841 r. w uniw. Jag. Niedługo po-

tem został lekarzem w szpitalu braci mi-

łosierdzia w Krakowie i posadę tę aż do

końca 1865 r. piastował. Um. 31 sierpnia

1866 r. w 53 r. życia, opłakiwany od ludu

prostaczego, którego był prawdziwym opie-

kunem.
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De morbis Judaeorum in republica eracoviensi
habitantium. Oracov. 1841, w 8-ce, str. 66. Diss.
inaug.

Brodowski Ludomir Włodzimierz, urodz.
w gub. Mińskiój 6 listopada 1825 r.; nauki le-
karskie ukończył w Moskwie 1848 r., promo-
wany do stopnia doktora medycyny tamże
1859 r. W lutym 1861 r. został ordynato-
rem w szpitalu ujazdowskim w Warszawie;
w styczniu 1862 r. zaczął wykładać anato-
mią patologiczną w warsz. szkole głównój
z początkujako adjunkt, od 1864 r. jako pro-
fessor nadzwyczajny, a w lipcu 1865 r. zo-
stał mianowany professorem zwyczajnym
na tejże samćj katedrze, którą obecnie
w uniw. warsz. zajmuje. Wielokrotnie był
obierany dziekanem wydziału lekarskiego
i prezesem towarzystwa lekarskiego war-
szawskiego (1868—1874). Wydał:
Quaedam de thrombosis historia, anatomia patho-

logica atque aetiologia. Mosquae, 1859, w 8-ce, str.
83. Diss. inaug :
Rys anatomii patologicznćj. T. I. Część I-a. War-

szawa, 1860, w 8-ce, str. 312. (Wydanie biblioteki
umiejętności lekarskich).
O kilku ważniejszych kwestyach dotyczących le-

czenia zapalenia płue. (Pam. warsz. tow. lek. T. XLV,
1861, str. 137).
Wstępna lekeya do wykładu anatomii patologiez-

nćj, odczytana 7 lutego 1862 r. (Tamże, T. XLVII,
1862, str. 181).

Kilka słów o nowotworach patologicznych w ogó-
le. (Tamże, T. LV, 1866, str. 364).
Kilka uwag o tak zwanych limfomatach leukemi-

cznych. (Tamże, T. LXIX, 1673, str. 73).
Przyczynek do wyjaśnienia powstawania tak zwa-

nych komórek olbrzymich w wytworach chorobnych
w ogóle, oraz kilka słów z tego powodu o gruzełkach.
(Tamże, T. LXX, 1874, str. 63).

Chroniezne zapalenie śledziony pochodzenia trau-
matycznego. Zakrzep żyły wrotnćj (thrombosis venae
portae). Smierć z krwotoku kiszkowego. (Gaz. lek.
T. I, 1866, str. 1—6).
Przyczynek do kazuistyki nowotworów gałki ocz-

nój. (Tamże, str. 97—101, 116—122).
„Zimniea złośliwa. Ostre zakażenie krwi barwi-

kiem jój krążków (melanaemia acuta); śmierć spowo-
dowana ostrym ieh zanikiem (atrophia acutissima
globulorum sanguinis). (Tamże, str. 161—165),

Stosunek anatomii patologicznój do anatomii i me-
dycyny praktycznćj. (Tamże, str. 321—326).
Mięsak śluzowy szezęki (myxosarcoma maxillae

sup).Nader liczne nerwiaki wrzekome (neuromata
multiplicią spuria). Wycieńczenie ogólne w wysokim
stopniu. SŚmierć w skutek niezbyt wielkiego krwoto-
ku po operacji. (Gaz. lek. T. II, 1867, str. 453—458,
469—475). *
Do kazuistyki złośliwych mięsaków limfatycznych

(lymphosareoma malignum). (Tamże, str. 613—617,
629—634),
Rzadki wypadek gruźlicy. (Tamże, str. 741—745),
Przypadek otrucia strychniną. (Tamże, T. V, 1868,

str. 140—148), ;
Pouczające dwa błędy dyagnostyczne. (Tamże, T.

VI, 1869, str. 749—753, 770—774. T. VII. 1869, str.
433—437). j
Przypadek ostrego żółtego zaniku wątroby. (Tamże,

T. XXIII, 1877, str. 362—367, 385—391). ©
Chroniczne zapalenie otrzewnój w związku z mar-

skością wątroby. Z wykładu spisał A. Elsenberg.
- (Gaz. lek. 1881, str. 253—256).

Ueber den Ursprung sogenannter Riesenzellen und
iiber Tuberkeln im Allgemeinen. (Virehowa Archiv
f. pathol. Anat. T. LXIB. 1875). E

"Toż, po rossyjsku w Rabotach iz łaboratorij Im.
Warsz. uniw. Wypusk I.

Mittheilungen aus dem Laboratorium der patholog.
Anatomie zu Warschau: a) Eine ungewóhnliche
Verschiedenheit secundirer Neubildungen. b) Kin
ungehenres Myosarcom des Magens nebst secundi-
ren Myosarcomen der Leber. c) Zahlreiche mit Flim-
merepithel ausgekleidete Qysten der Eierstócke.
(Virchowa Archiv. T. LXVII, 1876).

Toż. po rossyjsku w Rabotach... Wypusk IL.
Ein Fall von sogenamnter acuter gelber Leberatro-

phie. (Virchowa Archiv. T. LXX, str. 421). Praca do-
kona wspólnie z Lewitskim. -
Sarcoma aortae. (Wiener med. Presse).
Przyczynek do anatomii patologicznćj korzy ć

Kraków, druk. uniw. Jag. 1881, w 4-ce, str. 14, 1 tb.
(Osobn. odb. z "T. VII Pam. wydz. matem. przyrod.
akad. umiej.).
Na posiedzeniach warsz. tow. lek. przedstawiał

liczne preparaty anatomiczno patologiczne, a miano-
wicie:
Związek przerostu serca z chorobą Brighta. (Pam.

tow. lek. warsz. 1863, T. XLIX, str. 222. T.L, str. 295).
Okaz odjętćj przez Glisczyńskiego wynicowanćj

macicy. (Tamże, 1864, T. LI, str. 147).
Dławiec i błoniea. (Tamże, 1864, T. LII, str. 104).
Ropień wzgórka wzrokowego, pęknięcie do jamy

mózgowćj bocznćj. (Tamże, 1864, T. LII, str. 290).
Rozszerzenie aorty, przerost serea, znalezione po

śmierci u D-ra Wilde. (Tamże, 1864, T. LII, str. 442).

Ostry zanik wątroby. (Tamże, 1865, T. LIII,
str. 262).

Torbiel jajnika. (Tamże, 1865, T. LILII, str. 264).
Usehnięty płód w jamie otrzewnćj. (Tamże, 1865,

T. LIHI, str. 270).
Tętniak rozlany (aneurysma dissecans) tętnicy

głównój wstępującćj, przepęknięty do wsierdzia.
(Tamże, 1865, T. LIIL str. 271).
O zmianach pośmiertnych w śledzionie i wątrobie

u osób zmarłych na epidemię w Petersburgu (wedle
sprawozdania Botkina). (Tamże, 1865, T. LIV,
str. 259).
Zanik ostry wątroby pod względem anatomii pato-

logicznej. (Tamże, 1865, T. LILY, str. 281).
Nieprawidłowość w budowie zastawek półksięży-

cowych aorty. (Zastawki w 2 szeregi równoległe
ustawione). (Tamże, 1865, T. LIV, str. 281).

Tłuszczak rozlany podnóża. (Tamże, 1866, T. LV,
str. 426).
Mięsak szyszki mózgowćj (Gliosarcoma glandul.

pinealis). (Tamże, 1866, T. LV, str. 427).
Mięśniak maciey (Leiomyoma uteri). (Tamże, 1866,

T. LV, 429).
Mięsak limfatyczny złośliwy (lympho-sarcoma ma-

lignum). (Tamże, 1866, T. LV, 431). ć
Torbielokostniak nad łukiem brwiowym lewym

(osteoma cystomatosum). (Tamże, 1866, T. LV,
str. 438).
Mprzysadki mózgowćj. (Tamże, 1866, T. LV,

str. 434).
nad kosbadccwić kiszek. (Tamże, 1866, T. Lv,

str. 435).
Glioma gałki ocznćj. (Tamże, 1866, T. LV, str. 486).
Guzikkostny, znajdujący się w miejscu odpowia-

dajązćm dawnićj istniejącemu spojeniu chrzęstnemu
polityczno-klinowemu (synchondrosis sphenoecipita-
lis), jako przyczyna padaczki i śmierci. (Tamże, 1866,
FP. LY, str. 255).
Fałda półksiężycowa poprzeczna w pęcherzu mo-

czowym, rozciągająca się od jednego moczowodu do
drugiego. (Tamże, 1866, T. LVI, str. 256).
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Torbiel jajnika dermoidalny złożony, włosy zawie-
rający. (Tamże, 1863, T. LVI, str. 256).

Zgrubienia prawie kostnój spoistości na brzegach
strzępów zastawki trójdzielnej. (Tamże, 1566, T. LVI,
str. 256, 261).
Włośniki w szezurach.

str. 412).

Uterus bipartitus bieollis. (Tamże, 1867, T. LVII,
str. 175, 331).
Osteosareoma lacunare na czole. (Tamże, 1867,

T.LVII, str. 181. T. LVIII, str. 41. 1868, T. LIX,
str. 242). ;

Torbiel wątroby. (Tamże, 1867, T. LVII, str. 261).
Przerost serca u osoby zmarłćj na chorobę Brigh-

ta. (Tamże, 1867, T. LVII, str. 262).

Macica z płodem znunifikowanym, przyczepionym
do jćj zewnętrznćj bocznój powierzchni i do więzu
szerokiego (graviditas extrauterina). (Tamże, 1867,
T. LVILI, str. 383).

Narośl torbielowa klejowa (cystoida eolloides) jaj-
nika. (Tamże, 1867, T. LVII, str. 334).
Hydromeningocele saeralis. (Tamże, 1867, T. LVII,

str. 422).
Mięsak rdzenia kręgowego. (Tamże, 1867, T. LVIII,

str.40).

Rak kalafiorowaty osierdzia. (Tamże, 1867, T.
LVIII, str. 48).
Mięsak włóknisty móżdżku. (Tamże, 1867, T.

LVIII, str. 48).
Wrzody gruzełkowe w żołądku. (Tamże, 1867, T.

LVIII, str. 49).
Sluzak (myxoma) na wewnętrznój powierzchni le-

wego przedsionka serca. (Tamże, 1867, T. LVIII,
str. 292).
Pęknięcie pęcherza moczowego bez żadnych cho-

robnych zmian na ścianach tego organu. (Tamże,
1867, T. LVIII, str. 293).
Kość gębczasta wielkości orzecha wydalona z plwo-

cinami przy gwałtownym kaszlu. (Tamże, 1867, T.
LVIII, str. 294).
Mięsak czarny (melanosareoma) w wątrobie, otrzew-

nój, tkance łącznój podskórnćj, międzymięśniowej,
na opłucnćj, oserenćj, w samćm sercu, w gałce ocz-
nćj u jednój osoby. (Tamże, 1867, LVIII, str. 369).
Fibrosarcoma obu jajników. (Tamże, 1868, LIX,

str. 247).
osie móżdżku przy zupełnóm zachowaniu władz

umysłowych. (Tamże, 1868, T. LIX, str. 334).
Sareoma lacunare oczodołu, biorące początek

w mózgowiu, bez żadnych cerebralnych objawów.
(Tamże, 1868, T. LIX, str. 336).
Kchinoeoceus hepatis. (Tamże, 1868, T. LXI,

str. 53).
Aneurysma aortae ascendentis. (Tamże, 1869, T.

LXI, str. 55).
Hydronephrosis kommunikująca z pęcherzem i po-

wodująca powiększenie iloś i moczu. (Tamże, 1869,
T. LXI, str. 285).
Melanosarcoma bulbi oculi. (Tamże, 1869, T. LXII,

str. 452),
Lymphosareoma ogromnych rozmiarów. (Tamże,

1869, T. LXII, str. 463).
Trychiny w mięsie wieprzowóm w Łodzi. (Tamże,

1870, LXTII,str.109). :
T ioroma pendulum kilkanaście funtów ważące.
(Tamże, 1871, T. LXV, str. 231).

ie przełyku, który przeszedł na okoliczne gru-
e I „limfatyczne i przedziurawił przednią ścianę
RGE (Tamże, 1871, LXYV, str. 244).

Aż pochodzący z kobiety, która prawdopodobnie
podległa kiedyś operacyi zeszycia częściowego ujścia
pochwy, naśladujący do złudzenia podwójny Srom
niewieści. (Tamże, 1871, LXY, str. 241).

SŁOWN. LEK. Por.

(Tamże, 1866, T. LVI,

Badanie pośmiertne zmarłego po wziewaniach chlo-
roformu. (Tamże, 1871, T. LXVI, str. 226).

Kiszka gruba rozdęta i przerosła do potwornych
rozmiarów. (Tamże, 1872, T. LXVII, str. 69).

Uterus bieornis unieollis. (Tamże, 1872, T. LXVII,
str. 70).

Insufficientia valvulae tricuspidalis congenita
(otwór w jednym ze strzępów zastawki trójdzielnćj).
(Tamże, 1872, T. LXVII, str. 119).
Nowotwór (lymphoma) znajdujący si

dzielą. (Tamże, 1872, T. LXVII, str. 120).
Septicaemia fulminans. (Tamże, 1572, T. LXVII,

str. 126).
Sarcomata medullaria rozsiane w trzewiach brzu-

sznych. (Tamże; 1872, T. LXVII, str. 184).
Leukaemia. (Tamże, 1872, T. LXVII, str. 186).
Maciea pęknięta przy porodzie. (Tamże, 1872, T.

LXVIII, str. 459). j
Przedziurawienie przełyku połkniętą kością. (Tam-

że, 1872, T. LXVIII, str. 650).
Zwyrodnienie syfilityczne oskrzeli. (Tamże, 1873,

T. LXIX, str. 16).
Zwyrodnienie mączkowate spojówki powiekowćj.

(Tamże, 1873, T. LXIX, str. 51).
Torbiel jajnika. (Tamże, 1873, T. LXIX, str. 94).
Endocarditis prawćj komórki. (Tamże, 1873, T.

LXIX, str. 95).

Przepuklina pachwinowa, odprowadzenie, śmierć:
kiszki uwięzione w kanale pachwinowym, odprowa-
dzone zostały do drugiego woreczka przepuklinowe-
go * jamie brzusznój. (Tamże, 1878, T. LXIX,
str. 96)
Dwa wypadki niezwykłych zmian anatomicznych.

(Febris intermittens apopleetica?) (Tamże, 1873, T.
LXIX, str. 100).

Pierwotny mięsak aorty piersiowej, rozpowszechź
nienie tego nowotworu w dolnój połowie organizmu.
(Tamże, 1874, T. LXIX, str. 388).
Brak wrodzony półkul mózgowych. (Tamże, 1874,

T. LXX, str. 9).
Oeelusio tractus intestinalis u 4-dniowego dziecka.

(Tamże, 1874. T. LXX, str. 9).
Lymphosareomata maligna powstałe z gruczołów

oskrzelowych, śródpiersia i szyjowych. (Tamże, 1874,
T. LXX, str. 9).

Serce o jednym przedsionku i dwóch komórkach
komunikujących ze sobą. (Tamże, 1874, T. LXX,
str. 10).
Gummata syphilitica w płucach i wątrobie nowo-

rodka, który jeszcze nie oddychał. (Tamże, 1874, T.
LXX, str. 10).
Bąblowiec klatki piersiowej.

LRX, str. 41).

Dwa karły z gub. Piotrkowskićj. (Tamże, 1874, T.
LXX, str. 51).
Nowotwory następecze rozmaitćj budowy rozsiane

w rozmaitych częściach ustroju, ze zwyrodniałćj gał-
ki (melanosarcoma) ocznćj początek biorące. (Tamże,
1874, T. LXX, str. 75, 80).

Torbiele jajników wysłane nabłonkiem migawko-
wym. (Tamże, 1874, T. LXX, str. 17).

Zboczenie rozwoju tętnie biorących początek z ser-
ca (aorta z prawój komórki). (Tamże, 1874, T. LXX,
str. 81).
Myoma rozwijające się między listkami sieci.

(Tamże, 1875, T. LXXI. str. 236). i
Trychiny mięśniowe postrzeżone po raz pierwszy

w Warszawie u człowieka. (Tamże, 1875, T. LXXI,
str. 376).
Przepuklina w przeponie (hernia diaphragmatiea).

(Tamże, 1875, T. LXXI, str. 538).
Zarośnięcie naczyń wychodzących z łuku aorty;

niezwykłe wytworzenie obocznego krążenia. (Tamże,
1876, T. LXXII, str. 433).

po za gar-

(Tamże, 1874, T.

4
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Bąblowiec w sercu. (Tamże, 1876, T. LXXII,
str. 434).

Zapalenie wsierdzia rozpoznane jako zimnica.
(Tamże, 1876, T. LXXII, str. 435).

Niezwykły przypadek zwężenia kiszek cienkich.
(Ta nże, 1877, T. LXXIII, str. 319—323).
Nowotwór wrodzony na kroczu (teratoma perinaei).

(Tamże, 15878, T. LXXIY, str. 25—-30).
Ostry zanik wątroby; mętne jój pęeznienie. (Tam-

że, 1878. T. LXXŁV. str. 90—93).
Poreńncephalia.—Nowotwór przysadki mózgowćj.—

Śtruma vaseulosa haemotodes suprarenalis succen-
turiata. (Tamże, str. 656—642).

Zator aorty brzusznój. — Uwięzienie kamienia żół-
ciowego. (Tamże, 1879, T. LXXV, str. 280—283).

Brodowski Wincenty, brat poprzedzające-
go, spółczesny lekarz warszawski:
O wpływie zgęszezonego powietrza na organizm

ludzki w stanie zdrowia i choroby. (Gaz lek. T. I.
1866, str. 257—261, 277—281).

Postrzeżenia poczynione w zakładzie pneumatycz-
nym w Warszawie. (Tamże, T.II, 1867, str. 711—714),

Jeszcze słów kilka o działaniu ścióśnionego powie-
trza na organizm ludzki w stanie zdrowia i choroby
(Tamże, 'T. VI, 1869, str. 816 — 819, 845 — 847,
865—869).

Postrzeżenie uczynione w zakładzie leczenia Ście-
śnionóm powietrzem. (Tamże, T. VILI, 1870, str.
665—669).
Pneumoterapia racyonalna czyli leczenie ścieśnio-

nóm powietrzem w gabinetach pneumatycznych na
ten eel zbudowanych. O niepodobieństwie zastąpie-
nia takowćj przezprzyrządy (Hanke'go, Waldenbur-
gai t. p.) do sztucznego oddychania. Kilka obserwa-
cyj i sprawozdanie z ruchu chorych w instytucie
leezniezo-pneumatycznym za r. 1875. (Gaz. lek. T.
XX, 1876, str. 49—58, 81—89).
O działaniu ścieśnionego powietrza;—streszczenie

pracy Simonowa. (Tamże, T. XXIV. 1878, str. 71—76,
90—95, 101—105).
O ruchu chorych w instytucie pneumatycznym za r.

1877. (Tamże, T. XXIV, 1878, str. 200—282).
Działanie ścieśnionego powietrza na organizm

w stanie zdrowia i choroby. Warszawa, 1874, str. 44.
Na posiedzeniach wavsz. tow. lek. komunikował:
Wysięk pleurytyczny pod wpływem ścieśnionego

powietrza wchłonięty. (Pam. tow. lek. warsz., T.
LXII, 1869, str. 457).

Przyrząd D-ra Haneke do wdóchania i wydćcha-
nia. (Tamże, T. LXVII, 1872, str. 141).

Wyłleczenie wysięku opłuenćj ścieśnionem powie-
trzem. (Tamże, T. LXVIII, 1872, str. 448).

Przyczynek do działania śŚcieśnionego powietrza
w chorobach płue. (Tamże, T. LXXII,1876, str. 567).

Brodziak Wojciech, rodem z Poznańskie-
go, do gimnazyum uczęszczał w Ostrowi
i Szremie (1856—1865 r.), medycyny słu-
chał w Gryfii (1869—1874).
Das Vorkommen des Typhus reeurrens im Jahre

1868—1869 in Greifswald. Greifswald, 1874, w 8-ce,
str. 40. Diss. inaug.

Broekere Antoni Bronisław, ur. 13 czerw-
ca 1843 r. we wsi dziedzicznćj Przytoczni
w powiecie międzychodzkim w. ks. Poznań-
skiego. Nauki gimnazyalne ukończył 1861
r. w Chełmnie. Odsiedziawszy 1863 r. trzy
miesiące w fortecy poznańskićj za udział
w rozruchach w król. Polskiem, zapisał się
1864 r. na wydział lekarski w Gryfii, skąd
1867r. przeniósł się do Berlina i tam 1869 r.

stopień doktora medycyny uzyskał. W r.
1870—1 brał udział, jako lekarz wojskowy
w wojnie prusko-francuzkićj. Od r. 1872
osiadł stale jako lekarz praktyczny w Szre-
mie. Wydał:

Geschichte und Casuistik der Exstirpation des
Schulterblattes. Berlin, 1869, w 8-ce. Diss. inaug.

Bronieki Franc. rodem ze wsi Dwiekozy.
Des abets en gónóral. Montpellier, Ricard, 1840,

W 8-ce, str. 80. Thtse.

Broniewski Seweryn, studya lekarskie
rozpoczął 1857 r. w Warszawie, w dwa lata
późnićj przeniósł się do Kijowa, gdzie 1862 r.
stopień lekarza uzyskał. Powróciwszy do
Warszawy, został mianowany młodszym
nauczycielem w szkole felczerów cywil-
nych, 1868 r. lekarzem w szpitalu prażskim,
1869 r. przeniesiony na ordynatora do szpi-
tala starozakonnych. Um. 20 kwietnia
1870 r.
Bronikowski Jan, nauki lekarskie ukoń-

czył w uniw. warsz.; obecnie jest lekarzem
wojska rossyjskiego (w Karsie). ;
'W kwestyi budowy ścięgien. (Pam, tow. lek. w. 'P.

LXXVII, 1881, str. 738—/48). ©
Ciągła narkotyzacya przy tężeu (tetanus) ciała

ogólnym. (Medycyna, 1881, Nr. 45).

Broniowski Antoni Ostoja, ur. 22 sierpnia
1844 r. w Warszawie, nauki gimnazyalne
i lekarskie ukończył w Krakowie, gdzie
18683 r. po napisaniu rozprawy „de conjun-
etivitide serofulosa* stopień doktora medy-
cyny uzyskał. Tegoż roku w lecie pełnił
obowiązki lekarskie u wód siarczanych
w Swoszowicach. Odbywszy wycieczkę
naukową do Wiednia (gdzie stopień magis-
tra akuszeryi osiągnął) i Włoch, został
w r. 1870 lekarzem sądowym w Sokalu.
Na wezwanie rady powiatowój urządził
szpital Gizelli w Sokalu i w nim służbę le-
karską pełnił do końca września 1378 r.
tj. do czasu objęcia obowiązków lekarza
powiatowego w Sokalu, Jest członkiem
tow. lek, krakowskiego tudzież prezesem
sekcyi żółkiewskićj tow. lek. galicyjskich
(ponownie obrany w r. 1879).

Balneologia krajowa. Swoszowice w r. 1869. Kra-
ków, druk. Ozasu, 1870, w 8-ce, str. 16.
O użyciu wodanu chloralu w drgawkach macinni-

czych. (Przegl. lek. 1871, Nr. 12).
Obrazki z życia lekarskiego na Rusi. (Przegl. lek.

1871, Nr. 26).
O kwasie swędodębiankowym (ac. pyrogallieum)

jako środku leczniczym łupieża pstrego (pityriasis
versieolor), liszaja wyłysiającego (herpes tonsurans)
i łuszczu zwyczajnego (psoriasis vulgaris). (Dwu-
tyg. med. sąd. 1879, str. 54—56).

Broscius Jan, brat Adama, ur. 1585 r.
w Kurzelowie w Sieradzkićm, stopnie filo-
zoficzne uzyskał w akademii jagiellońskićj
w latach 1605 i 1609. Wpięć lat późnićj po-
wolłany na professora matematyki w aka-
demii krakowskićj, w r. 1619 został pier-
wszym jój astrologiem. W tym czasie obok
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obowiązków nauczycielskich zajmował się
wymierzaniem salin w Wieliczce i Bochni,
a także trudnił się pomiarami różnych po-
siadłości ziemskich (wieś Jodlowniki, Ży-
wiec, kościół i klasztor Bernardynów na
Górze Kalwaryi). W r. 1618 w celu zwie-
dzenia miejscowości, w których Mikołaj
Kopernik dokonywał wiekopomnych swych
odkryć, udał się do Warmii. Party żądzą
powiększenia obszaru swćj wiedzy. po-
wziął B. myśl w r. 1619 a życia swego 34,
przyswojenia sobie nauki lekarskićj, z któ-
rój początkami prawdopodobnie zapoznał
się pierwćj. Uposażony przez Gembickiego
arcybiskupa i prymasa królestwa, oraz
przez przyjaciela swego Raczkowskiego,
udał się do Padwy, gdzie bawił od10czerw-
ca 1620 r. do 11 sierpnia 1623 r. t.j. do
czasu uzyskania stopnia doktora medycyny.
Po 'czóm zwiedziwszy Rzym, gdzie zaprzy-
jażnił się z Abrahamem Bzowskim, domi-
nikaninem, sławnym z uczoności mężem,
wrócił do kraju 13 lipca 1624 r. Odrzuciw-
szy nalegania arcybiskupa Grembiekiego,
który na swym dworze pragnął posiadać
tak uczonego męża, zabawił czas niejaki
u biskupa Szyszkowskiego w Spytkowi-
cach, a w zimowóm półroczu 1626 r. wrócił
do wykładu w akademii ulubionych sobie
przedmiotów matematyczno - astronomiez-
nych a równocześnie przyjął obowiązek
mówcy Tylickiego i zajęcie historyografa
po Janie Innocentym Petrycym. Gorliwy
obrońca praw akademii jagiellońskićj, żar-
liwie występował przeciw Jezuitom i rosz-

- czenia ich skutecznie odpierał. W r. 1629
przyjął suknię duchowną; wkrótce miał so-

bie powierzony zarząd biblioteki; 1682 r.
został rektorem akademii. W r. 1636 otrzy-
mał probostwo międzyrzeckie na Wołyniu,
a 1643 r. w Staszowie. W r. 1648 został
kanonikiem krakowskim. Uwieńczony 1650
roku stopniem doktora teologii. Um. 21 list.
1652 r.; pochowany w kościele św. Anny
w Krakowie. B. wsławił się nie tylko jako
uczony; doszedłszy do pewnój zamożności,
stał się gorliwym orędownikiem oświaty
krajowój; dochody z probostwa między-
rzeckiego 1637 r. przeznaczył na utrzyma

nie dwóch nauczycieli języków greckiego
i lacińskiego przy akademii krakowskiój;
w r. 1688 procent od złożonych 3000 zł.
przekazał na powiększenie płacy professo-
ra astrologii i matematyki, na wsparcie
ucznią poświęcającego się temu przedmio-
towi i na zakupywanie dzieł do biblioteki
krakowskićj, którą darem. 1000 dziel po-

mnożył. B. niechętnie oddawał się wyko-
nawstwu lekarskiemu. medycyna zajmo-
wała go o tyle, o ile widział w nićj związek
z matematyką; matematykę usiłował za-

„wszechnego za synodolnym rozkazaniem J.

stosować do nauk lekarskich, a raczój te
ostatnie oprzeć na matematyce (jatrome-
chanik), jak tego dowiódł uczony professor
J. Majer.

Geodaesia distantiarum sine instrumento, et Poly-
. bii locus obscurior geometrice explicatus. Q:acoviae,
off. Andreae Petrieovii, 1610, w 4-ce, kart 7, figury
wśród tekstu.
Problema geometrieum. In quo ex geometriae fun-

damentis vera et propria causa redditur, quare apez
hexagona figura favos eonstruant. Oraeoviae, in off.
Andreae Petricovii, 1614, w 4-ce, kart 7.

Ode ad ill. rev. D. Nieolaum Pacium.
1614.

Epistolae ad naturam ordinatarum figurarum ple-
nius intelligendam pertinentes. Craeoviae, in off. An-
dreae Petrieovii, 1615, w 8-ce, kart. 8. ;
EH na rok 1615, Kraków, Piotrkowczyk,

Dissertatio (utrum) rebus publicis plus Astro-
nomi quam Geometrae prosint. Apud Andream Pe-
tricovium. (1619). -
Tidemani Gisii episeopi Varmiens. epistolae, qua-

rum plurimae ad Copernieum absolutae subtilitatis

Patavii,

'Mathematicum sunt exaratae. ,
Epistola dedicatoria ex Judicio Astrologieo Alber-

ti Oaprini Buecoviensis desumpta. Cracoviae, 1542.
aa Lunae Tychonicis numeris designata.

Eelipsis Lunae Tychonicis numeris designata. 1619.
Quaestio de dierum inaequalitate. Cracoviae, in oft.

Andreae Petrieovii, 1619, w 4-ee, kart 6. -
Dissertatio de Cometa Astrophili. In oft. Andreae

Petricovii, 1619, w 8-ee, kart 18.
Arithmetiea integrorum. Ex typographia Matthiae

Andreoviensis, Oraeoviae, 1620, w 8-ce, str. nl. 16,
licz. 252 i 47. Pierwsze dzieło wydane z zapisu Bartł.
Nowodworskiego.
Tabula laterum et quadratrieum polygonorum.

(Oracov.) 1627, fol. lark. Ded. Laurentio et Vladislao
filiis Hieronymi Milonski.

Gesneri Melehioris tabula edita. Cracoviae, 1627.
Ohristophoro Naymanovie carmina. (1627).
Aerostichis votiva ser. Sigismundi III. 1628.
De numeris perfeetis diseeptatio. Qua ostenditur

a decem millibus ad eenties eentena millia, nullaum
esse perfeetum numerum, atque ideo ab unitate usque
ad centies centena millia, quatuor tantum perfectos
numeravi. Oracoviae, in off. Antonij Wosiński, 1637,
w 4-ce, kart 6.

"Toż, Amstelodami, apud Guilielmum Blaeu, 1638,
w 4-ce, ark. 2.

Toż, tamże, 1653.
Apologia: pierwsza Kalendarza AE| po-

ielmo-
żnego J. M. X. Andrzeja Gembiekiego, Biskupa Łuc-
kiego. Napisana przez X. I. B... do zaenego narodu
Ruskiego: na pokazanie słuszności wywodow o Ka-
lendarza starego błędach, podanych od Wielebnego
Ojca Kassyana Sakowica Archimandryty Dubińskie-
go, Unita, 1641 w Krakowie, w druk. Andrzeja Piotr-.
kow. w 4-ce, druk goeki, kart 12. :

Apologia wtóra... w Warszawie, 1641, u Jana
Trelpińskiego, w 4-ce, 2 ark. druk gocki.

Peripatetieus Cracoviensis a J. Br. produetus.

Cracoviae, in off. Francisci Caesarij, 1647, w 8-ce,'

kart 20.
Quaestio theologica in acad. eracov. Oracoviae,

Cezary, 1648. Ded. Andr. Grembieki.
Apologia pro Avistotele et Euelide contra Petrum

Ramum et alios. Additae sunt duae disceptationes de

numeris perfeetis. Dantisci, sumptibus Georgii Fór-

steri, 1652, w 4-ce, str. 174.
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Grzebskiego, w 4-ce, kart 2, bez osobnego tytułu,

bez m. dr. i roku.
Sermo in Synodo provinciali Luecoviensi habitus.

Oracoviae, in off. Andr. Petricovii, 1641, w 4-06,

str. 8.
Terpsychore seu Foscaria Samboritani Hieronymo

Przybylski. (Wiersz).
- Carmen in honorem Domini Adriani Spigelli, pri-

marii in Patavino studio professoris. Pataviae, ty-

pis Martinianis, 1623, w 4-ce, ark. 1.

Nonthetieon ad Thomam Gembicium Posnaniensem,

primam lauream in Academia Oracoviensi sumen-

tem. Typis Caesarianis, w 4-ce, ark. 1, na końcu

1626 r.
Utrum et Graecis schismatici ae eorum assectae et

ecelesiastica hierarchia ete. Oracoviae apud Francis-

cum Caesareum, w 4-ce, ark. 1. Przypisane Andrze-

jowi Gtembiekiemu.
Luetus in obitum Stanislai Gawroński. (Rkp.)

Gnomonicae praelectiones in Universitate Craco-

viensi. (Rkp.)
De litterarum in Polonia vetustate. (Rękopis tego

dziełka odnalazł Abraham Penzel i ogłosił drukiem

w Jenie 1810 r.)
Gratis abo diseurs pierwszy ziemianina z plebanem

' w Wielkićjnocy 1625 r. Drukiem Andrzeja Piotr-

kowczyka, ćwiartek druk. 10.

Przywilóy abo discurs drugi ziemianina z pleba-

nem. Owiartek 12.
Koqsens abo diseurs trzeci ziemianina z pleba-

nem. Owiartek 5.
Varietas abo diseurs czwarty ziemianina z ple-

banem. Rękopism z 31 ćwiartek.

Wyprawa plebańska Albertusa na wojnę r. 1590,

wydrukow. 1614.
"Toż, tamże, 1649.
Albertus z woyny, nowo wydrukowany. Kraków.

Siebeneicher, 1613.
Toż, 1649, w 4-ce, str. 32.
An diapason, salvo harmonieo concertu, an per

aequalia septem intervalla dividi possit. (Rkp.)

Musica choralis in alma universitate Oracoviensi.

(Rkp.) ń
Erothemata musices. (Rkp.)

Uwagi do dzieła Fr. Porta: Mediea decas commen-
tariis illustrata. Pawisiis, 1612. (Rkp.)

Zbiór formuł lekarskich. (Rkp.)
Zbiór farmakologiczny. (Rkp.)
Zbiór diagnostyczno-semiologiczny. (Rkp), i wiele

innych opisanych przez D-ra Wisłockiego.
„ Nadto ogłosił odnaleziony w bibliotee* jag. wiersz
Kopernika p. t.: Septem sidera Copernici. Oracoviae,
Cezary, 1630, w 4-ce., Ded. Urbano VIII.

Por. Arnold: Roczn. tow. prz. n. T. VIII, str. 269.

Bandtkie: Historya bibl. jagiell. str. 60 — 78 i życio-

rys w Encyklopedyi Erscha i Grubera. Baliński i Li-

piński: Starożyt. Polska T. VI, 394, 1299. Bentkow-

ski F.: T.II, str. 314—323. Krzyżanowski: Dawna

Polska, str. 145. Juszyński: Dykcyon. poetów, T. I,

str. 31—34. Rastawiecki: Mappografia,str. 146. Soł-

tykowiez: O stanie akad. krak. str. 443—482. Staro-
wolski: Monumenta, str. 185. Staszye: Roczn. tow. w.

p.n. T.X, str. 224, Wiszniewski: T. VI, str. 434.

(©. VII, str. 374, 544. Łukaszewicz: His. szkół, T.I,
str. 281. Majer J.: Roczn. wyd. lek, T. V, str.
"187—224, Śniadecki: Pism. rozmaite, T. III, str. 285.
Maciejowski: T. III, str. 830, 662. Grabowski: Sta-
rożyt. hist. pol. T. II, str. 482 — 495. Łętowski: Ka-
talog biskup. T. IM, str. 80. Muczkowski: Lib.
promot. str. 263, 269. Przyjaciel ludu. Rok VI,
305. Siarczyński: Obraz wieku pan. Zyg. III, T. I,
str. 46. Chodyniecki: Dykcyonarz uczonych polaków,

M.T, str. 49,

Browicz—Brudzyński.

Browicz Tadeusz, ur. 15 października
1847 r. we Lwowie, do gimnazyum uczę-
szezał w Ozerniowcach, nauk lekarskich słu-
chał w Krakowie, gdzie w r. 1872 uzyskał
dyplom doktora medycyny. Początkowo
był asystentem przy katedrze anatomii pa-
tologicznóćj w uniw. Jag., od r. 1875 wykła-
dał przedmiot ten jako docent, w r. 1876
jako zastępca professora, a w r. 1880 został
mianowany professorem stałym.

Pasorzyty roślinne w durze jelitowym. (Rozprawy
i sprawozdania z posiedzeń wydziału matematyczno-
przyrodniczego akademii umiejętności. Kraków, T. I,
1874, str. 33—40).'
O zmianach pozimniezych wątroby, śledziony i szpi-

ku kostnego. (Tamże, TV. III, 1876, str. 8£4—110).
Wypadek badania doświadczalnego zmian nórek

w zapaleniu ostróm. (Tamże, T. V, 1878, str. 118
do 125).

Kilka słów o zmianach nórek w zapaleniu mięższo-
wem ostrem. (Przegl lek. 1878, Nr. 1).

Ogólny pogląd na nowotwory. (Tamże, 1881, N. 14,
13,16).

kin Fall titowirter menschlicher Hornhaut, histo-
logisch untersucht. (Archiv Graefego, T. XXIII, str.
212—216).
O śródbłoniakach i ich stosunku do raka. (Przegl.

lek. 1881, Nr. 10, 11, 12, 13).
Zapiski kazuistyczne z prosektoryjum anatomii pa-

tologicznój. 1. Forma zołzowa gruźlicy u mężczyzny
45-letniego. 2. Otwór stolcowy nieprawidłowy u no-
worodka. (Tamże, 1882, Nr 14).

"Torbiel jamy brzusznćj: okaz przedstawiony na
Bo ZR krak. tow. lek. (Tamże, 1882, Nr. 24,
str. 324).

* Brown—Sóquard C.E.
Wykłady o rozpoznawaniu i leczeniu głównych

postaci bezwładów kończyn dolnych. Przełożył Dr.

Zygmunt Dobieszewski. Warsz. 1875, str. 57. (Osob.
odb. z Medycyny, 1874, Nr. 40—$52).

Brudzyński Ludwik Jacenty, ur. 17 sier-
pnia 1811 r. we wsi Sierodzicach w Kra-
kowskiem, nauki gimnazyalne i uniwersy-
teckie ukończył w Krakowie. gdzie 1889 r.
stopień doktora medycyny uzyskał. Prze-
niósłszy się do Królestwa, w r. 1840 został
naznaczony lekarzem m. Kraśnika, w r.

184] akuszerem przy urządzie lekarskim.
w Radomiu; w 1852 r. lekarzem powiatu
gostyńskiego; 1856 r. znów wrócił na po-
sadę akuszera do Radomia; obowiązki te

przy dość obszernój praktyce 'pelnił do r.
1867 (do czasu zwinięcia posady akuszera);
tegoż roku mianowany został lekarzem
więzienia radomskiego a nadto od r. 1870
pełnił obowiązki lekarza m. Radomia, oraz
pomocnika inspektora lekarskiego guber-
nialnego. Znękany cierpieniami fizycznemi
i moralnemi umarł 1879 r. w Radomiu.
Ogłosił:
O leczeniu cholery. (Tyg. lek. 1858, Nr. 11).
Historya porodu, odbytego częścią przez otwór fi-

stularny w pokryciach brzusznych, częścią przez
kiszkę odehodową. (Tamże, 1857, Nr. 12).
Odymka ogólna (emphysema) w skutex potłaczenia

przez byka. (Tamże, 1862, Nr. 46).
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Niektóre uwagi w przedmiocie oględzin i grzebania
ciał zmarłych. (Gaz. lek. T. XV, 1873, str. 230—232,
245—249).
Kilka słów o cholerze w Radomiu w 1873 r. (Tam-

że, T. XVI. 1874, str. 29—31, 45—48).

Briihl Edward, ur. we Lwowie 22 wrze-
śnia 1851 r., nauk lekarskich słuchałwKra- -
kowie a następnie w Gracu, gdzie 1876 r.
uzyskał dyplom doktorski. Po trzechlet-
nićj praktyce szpitalnój w Tryeście, w r.
1880 osiadł jako lekarz zdrojowy w Glei-
chenbergu.

Gleichenberg w Styryi. Podręcznik informacyjny
dla gości kąpielowych. Kraków, nakł. autora, 1881,
w 16-ce, str. 62.

Gileichenberg nella Stiria. Vademecum... Trieste,
1881.

Briihl Henryk, ur. 1811 r. w Warszawie,
do medycyny przykładał się od r. 1831
w Krakowie, a późnićj od 1834 r. w Kró-
lewceu.
De tussi eonvulsiva nonnulla. Riegiomonti Prusso-

rum, I'aschke, 1836, w 8-ce, str. 42. Diss. inaug.

Bruener Edward, ur. w Warszawie 12
grudnia 1812 r., ukończywszy liceum warsz.
1830 r., przez rok przeszło pełnił służbę
wojskową; w r. 1832 udał się do Berlina,
i tam po czteroletnich studyach stopień
doktora medycyny uzyskał. Wróciwszy do
kraju bawił w Kaliszu, następnie od 1847
do 1860 r. był lekarzem w szpitalu św.
Ducha w Koninie; po r. 1860 przeniósł się
do Warszawy, gdzie dotąd zajmuje się
praktyką lekarską. Wydał:

Disquisitio experimentis illustrata de singularum
nervi sympathici partium vi in cor. Berolini, typ
Nietackianis, 1836, w 8-ce, str. 53. Diss. inaug.

* Bruenninghausen Herman Józef.
O amputacyach w ogólności. Z niemieckiego na

język polski przełożył Tom. Baraniecki, uczeń medy-
cyny w Wilnie. Z 5 tabl. Wilno, 1824, w 8-ee, str. 94.

Brunner Ignacy, ur. w Warszawie 15
marca 1813 r.; ukończywszy liceum warsz.
zapisał się 1880 r. na wydział lekarski uni-
wersytetu aleksandrowskiego; w r. 1831
pracował jako podlekarz w szpitalach woj-
skowych; w r. 1832 prowadził dalćj studya
lekarskie w Krakowie a od r. 1838 w Ber-
linie, gdzie 1835 r. stopień doktora medy-
cyny uzyskał. Wróciwszy do Warszawy
otrzymał potwierdzenie stopnia lekarza
w r. 1889 a doktora medycyny w r. 1855.
Od r. 1846 był pomocnikiem lekarza po-
wiatu warsz.; w r. 1854 mianowany został
akuszerem przy Urzędzie lekarskim m.
Warszawy w charakterze członka tegoż
Urzędu oraz lekarzem miasta; nadto pełnił
służbę lekarską w lazaretach więziennych.
W r. 1878 objął obowiązki lekarza w komi-
tecie policyjno-lekarskim, Um. 17 sierpnia
1878 r. B. szczególnićj jako gynekolog na-
leżał do liczby nader wziętych praktyków
warszawskich. Wydał:

De vesieularum sanguinis natura observationes
mieroscopicaę et chemicae. Berolini, 1835, w 8-ee,
str. 36. Diss. inaug. Sprawozdanie z tćj rozprawy
znajduje się w Hufelanda: Bibl. der prakt. Heilkunde,
1837, str. 92—94.

Brunner Mikołaj Ludwik, syn poprzedza-
jącego, ur. w Warszawie 21 marca 1840 r.;
ukończywszy gimnazyum realne, 1857 r.
wstąpił do nowo otworzonćj warsz. akade-
mii medyko-chirurgicznćj; po dwóch latach
przeniósł się na dalsze studya do Berlina;
po rocznym tam pobycie wrócił do War-
szawyi tu 1862 r. osiągnął stopień nauko-
wy. Następne lata gorliwie zajmował się.
chemią pod kierunkiem prof. Jak. Natan-
'sona. Rok 1865 przepędził za granicą, do-
skonaląc się w neuropatologiii elektrotera-
pii. W r. 1866 otworzył pierwszy w kraju
instytut leczniczy chorób nerwowych. Wr.
1874 otrzymał stopień doktora medycyny
uniw. warsz, Na powszechnój wystawie
w Wiedniu 1873 r. przyznano mu „dyplom
uznania* za przedstawiony swego pomysłu
apparat elektroterapeutyczny. Jest ezłon-
kiem tow. lek, warsz. (od 1864 r.), tow. le-
karzy petersburskich (od 1870 r.) i towa-
rzystwa lekarskiego wiedeńskiego.

Czynności podniebienia miękkiego i gardzieli.
Warszawa, 1861, w 8-ce, str. 22. (Osob. odb. z Tyg.
lekar. 1861, Nr. 39, 41, 42 i 43).
O kwasie moczowym pod względem chemieznym,

fizyologicznym, patologicznym, sądowo-lekarskim i te-
rapeutycznym. Warszawa, 1865, w 8-ce, str. 66,
(Osob. odb. z Tygodnika lekarskiego, 1864, Nr. 29,30,
32—39).
O ilościowem oznaczeniu kwasu moczowego w mo-

czu i w kamieniach moczowych. Warszawa, 1864,
w 8-ce, str. 36. (Osob. odb. z Pam. tow. lek. warsz.
T. L, 1863 i T. LI, 1864).

Sprawozdanie z czynności instytutu leczenia elek-
trycznością, od d. 1 maja 1866 do 31 grudnia 1867.
(Gaz. lek. T. V, 1868, str. 209—212, 247—249, 311—
313, 337 — 341, 357 — 861, 369 — 374, 385 — 388,
403—405).

Przypadek zalewu krwistego mlecza kręgowego
ijego opon, z przyczyny traumatycznćj (Apoplexia .
spinalis traumatica). (Klinika, T. IV, 1869, str. 17—
25, 33—36).

Przyczynek do kazuistyki chorób nerwu sympa-
tycznego. (Tamże, str. 1135—118, 129—134, 145—1486).

Pobudzanie diplegiczne. (Tamże, T. V, 1869, str.
413—415).
O dochodzeniu alkaloidów w przypadkach policyj-

no i sądowo lekarskich. (Dodatek do Kliniki, T. LLI,
1869, str. 51—96, 153—190).

Niektóre uwagi nad leczeniem przetok pochwowo-
pęcherzowych. Nowa igła ruchoma i zgłębnik ma-
ciczny. (Przegl. lek. 1866, Nr. 11).

Dwa nowe elektrody z kommutatorem. (Tamże,
1869).

"Toż, w Allgemein Wiener med. Zeitung.
Ob elektrotoniczeskom wlijanii postojannago gal-

waniczeskago toka na nerwy żiwago czełowieka.
Warszawa, w tip. K. Kowalewskago, 1874, w 8-ce,
str. -79. Diss. inaug.
O t..z. magnetyzmie zwierzęcym ezyli o hypnotyz-

mie i t.z. zjawiskach magnetycznych. Warszawa,

druk. $. Orgelbranda synów, 1882, w 8-ce, str. 124.
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Ocena w czasopiśmie Prawda, 1882, Nr. 26, i w Me-
dycynie, 1882, Nr. 26.

- "Toż, w Tygod. pow., 1882.
Przypadkowe wyleczenie róży podskórnćm zastrzy-

knięciem morfiny. (Medycyna, 1882, Nr. 7).
Dzisiejszy stan elektroterapii, według dzieła: Hand-

buch der Elektrotherapie, von Dr. Wilhelm Erb,
Prof, an der Univ. Leipzig. I Halfte z 34 drzeworyta-
mi. Leipzig, Verlag von F. ©. Vogel. 1882, str. 300.
(Ziemssens Handbuch der alligemeinen Therapie.
Dritter Band). (Medycyna, 1882, Nr. 20, 21, 22, 23.
Na posiedzeniach warsz. tow. lek. komunikował:
Przypadek kamienia żółciowego niezwykłćj wiel-

kości. (Pam. tow. lek. warsz. T. LI, 1864, str. 434).
Dwa przypadki kamieni żółciowych znacznćj wiel-

kości. (Tamże, L. LII, 1864, str. 19).

Nowa igła do zszywania przetok pęcherzo-po-
chwowych; oraz zgłębnik maciezny swojego pomysłu.

_(Tamże, T. LIV, 1865, str. 455).

Kilka słów o leczeniu przetok pochwowo-pęcherzo-
wych (z opisem igły pomysłu autora). (Famże, T.
LV, 1866, str. 167).
Porażenie dolnych kończyn, leczenie elektryczno-

ścią. (Tamże, T. LVI, 1866, str. 90).

Leczenie porażeń elektrycznością; cztery spóstrze-
żenia. (Tamże, T. LVI, 1866, str. 226, 232).

Elektryczność w leczeniu porażeń. (Tamże, T.
LVII, 1867, str. 259).

Usunięcie plam rogówki za pomocą elektryczności.
(Tamże, T. LVII, 1867, str. 258).
Kilka słów o organizmie, życiu, myśli, wiedzy

iwoli. (Tamże, T. LVII, 1867, str. 328. T. LVIII,
1867, str. 98).

Paralysis museuli deltoidei traumatieca, neuritis
nervi circumflexi. humeri, contractura m. pectoralis
majoris: uleczenie elektrycznością. (Tamże, T. LVII,
1867, str. 401). RZ
O perkussyi mięśniowćj jako nowym środku rozpo-

znawczo-przepowiednim w bezwładach połowiczych.
(Tamże, "DT. LX, 1868, str. 75). -

Porażenie stopniowo rozszerzające się od stóp i rąk
na mięśnie kończyn bliżój tułowiu leżące, powstałe po
zatruelu arszenikiem. (Tamże, T. LX, 1568, str. 201).

Porażenie obu kończyn: górnych i dolnych z'jedno--
czesnemi kurczami mięśni prawie RY: ciała; ule-
czenie elektryczuością. (Tamże,T.LX, 1868, str. 319).

Bezwład peryferyczny; uleczenie elektrycznością.
(Tamże, T. LXI, 1869, str. 49). 5

Podrażnienie nerwu sympatycznegoszyjowego sta-
le trwającego i zanik mięśni jednćój połowy twarzy.
(Tamże, T. LXI, 1869, str. 273).

Zanik mięśni łopatki, barku i ramienia z lewćj
strony. (Tamże, T. LXI, 1869, str. 280).

Silny krwotok maciezny zatrzymany wstrzykiwa-
niami chlorniku żelaza. (Tamże, T. LXI, 1869,
str. 297).
Poszukiwania nad kontrakcyami diplegicznemi.

(Tamże, TP. LXIII, 1870, str. 59).
Endoskop p. Desormeaux. (Tamże, T. LXIV,

1870; str. 9): 0%
Tętniak na wardze górnej.

1872, str. 458).
Machina dynamo-elektryczna Siemensa. (Tamże,

T. LXIX, 1873, str. 3).

Elektrody z komutatorami własnego pomysłu.
(Tamże, T. LXX, 1874, str. 34). ;
Dwa wypadki trofoneurozy. (Tamże, T. LXV,

1871. str. 3).
Aaa uporczywa. (Tamże, T. LXVII, 1872,

86,0): 3,
Neuroza nerwów przeponowych (czkawka). (Tam-

ZOE LYX, 1874602300 7

(Tamże, T. LXVIII,

" Cztery wypadki nerwie nerwu błędnego (asthma
neryvosum). (Tamże, T. LXX, 1874, str, 58).
Przypadek nerwicy nerwu spółezulnego. (Tamże,

T. LXX, 1874, str. 78).
O hypnotyzmie. (Tamże, 1882, str. 131—134).
Nadto przełożył:
Miillera Zasady krystalografii, 1858.
Willa Tablice do chemicznych jakościowych roz-

biorów, 1859.

* Brunnow E.
Wykład reformy sztuki lekarskićj, przedsięwzię-

tćj w. Niemczech przez doktora i radcę nadwornego
księcia Anhalt-Kóthen Samuela Hahnemann; w ję-
zyku francuzkim przez... napisany. Warszawa,
w druk. Łątkiewicza, 1026, w 8-ce, str. 52.

Bruski Leon, urodz. w Główczewicach
w Prussiech Zachodnich, do gimnazyum
uczęszczałw Lesznie, w Chojnicachi w Szre-
mie, medycyny uczył się w Gryfii (1874
do 1878 r.).

Beitrag zur Statistik der placenta praevia. Greifs-
wald, Sell, 1878, str. 33. Diss. inaug.

Brutus Michael.
Praeceptorum eonjugalium liber unus. Ad. V. O.

Franciseum Veselinum. Oracoviae, typ. Andreę Pe-
trieovii, 1578, w 8-ce, k. nl. 44.

Bryk Antoni, ur. w Dubiecku, nauki le-
karskie pobierał w uniwersytecie wiedeń-
skim,gdzie 1846 r. otrzymał dyplom dok-
torski; następnie dwa lata kształcił się
w instytucie operacyjnym pod kierunkiem
Wattmanna. Jako lekarz wojsk austryac-
kich brał czynny udział w wojnie węgier-
skiój (1849 r.) tak w szpitalach jak i na li-
nii bojowćj. W r. 1852 powołany został do
Krakowana professora medycyny sądowej
a po śmierci Bierkowskiego zajął jego
miejsce na katedrze professora kliniki chi-
rurg. uniw. jag. i obowiązki te do ostat-
nich dni życia spełniał, Od 1862—1864 r. na-
leżał do redakcyi Przeglądu lekarskiego.
Umarł 16 lipca 1881 r., przeżywszy lat 62.
O zastosowaniu szwu węzełkowego do cięcia teha-

wicy. Kraków, 1861. w 8-ce, str. 20. (Odb. z Roczn.
"Pow. Nauk. Krak. Pocz. 3-ci, T. V, 1861, str.516—535),
O rozpoznaniu pęknięcia worka przepuklinowego.

(Roez. tow. nauk. krak. Pocez. 3-i, T. V, 1861, str.
517—550).
Nauka lekarska obeena i jej dążności. (Przegl. lek.

1862, Nr. 5—58, 11, 13).
Galwanokaustyka w zastosowaniu do chirurgii.

Rzecz na zasadzie własnych.doświadczeń wypraco-
wana. (Tamże, 1862, Nr. 33-—39).
Q rakoweu (epithelioma) części pochwowćj maciey.

(Tamże, 1863, Nr. 5—9).
Die Contactwirkungen des Ohlors auf die Giewebe.

(Archiv fiir pathologische Anatomie und Physiologie
und fiir klinisehe Medicin. Bd. XVIII Neue Folge,
Bd. VIII. Heft 5 u. 6, od str. 377—456).

Blutkrystalle und ihre Bedeutung bei forensen Blut-
YA. (Wiener med. Wochenschr. 1858,

r. 42).

Die traumatischen Schiidelexostosen und ihre Kom-
bination mit Gehirngeschwiilsten. (Tamże, 1859, str.
465, 484),
Das subliguale Atherom. Kin Beitrag zu den Oy-
WOREK des Halses. (Tamże, 1864, str. 337,
57). - Ę
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Beitrige zur Aetiologie und den Ausgiingen der

chronischen Rachenuleerationen. (Tamże, 1864, str.

651, 665).
Narbige Striktur des Oesophagus.

mie. (Tamże, 1877, Nr. 40—45).

Einiges itber Geriiusche und -Pulsationen in den

Geschwiilsten. (Tamże, 1880).

Oesophagoto-

Na posiedzeniach tow nauk. krak. w r. 1861 oka-

zał narząd własnego pomysłu ułatwiający nie tylko

. wzieranie do krtani i części sąsiednich za pomocą

wziernika Garcji, alei zastosowanie środków lekar-

skich do części właśnie nadmienionych.

Brynk Ksawery, rodem z Sielikor na

Litwie.
De la blenorrhagie.

Diss. inaug.

z Brzega Piotr, syn Jana, magister nauk

wyzwolonych i bakałarza medycyny, był

. kanonikiem wrocławskim; 187/ r. otrzy-
mał kanonią poznańską.
cz Świeżawski: Pam. t. 1. w. T. LXXV, 1879,

str. 2.

Brzenski Krzysztof, ur. 1773 r. w Prabu-

tach (Riesenburg) w Prussach Wschod-

nich, 1789 r. wszedł w służbę wojska prus-

kiego jako chirurg kompaniowy. WL:

1798 uwolniony został w stopniu starszego

chirurga. Celem dalszego kształcenia się

w zawodzie lekarskim udał się do Berlina

i Wiednia, a uzyskawszy stopień doktora

medycyny, zajmował się 1807 r. praktyką

lekarską w Berlinie i u wód szląskich.

Przybywszy do Polski, mianowany został

fizykiem departamentułomżyńskiego 1510r.

ina tój posadzie pozostawał do 1812 r.

W r. 1815 wstąpił do służby wojska pol-

skiego w stopniu lekarza sztabowego do

4-0 pułku strzeleów pieszych; w r. 1821 po-

stąpił na lekarza dywizyi. Po rozwiązaniu

wojska polskiego 1832 r., miał sobie powie-

rzony nadzór nad szpitalami wojsk rossyj-

skich w Lublinie; w r. 1834 został fizykiem

województwa lubelskiego, późnićj Inspek-

torem lekarskim gubernii lubelskićj i po-

dlaskićj i na tój posadzie pozostawał do

1840 r. Umarł w Warszawie 1852 r.
Beschreibung einer in Polen unter dem Namen

schwarze Blitter beobachteten Krankheit (mit An-

merkungen von E. Horn). (Druk. w Archiv. Horna r.

1811, T. I, str. 40—54).

z Brześcia Stanisław, stopień bakałarza
nn. wyzwolonych otrzymał w Krakowie

1511 r., medycyny uczył się we Włoszech.
Por. Muczkowski: Stat. 152.

Brzeski Antoni, stopnie filozoficzne otrzy-
mał w Krakowie (1706 i 1714 r.); wieniec

doktora medycyny uzyskał w Padwie 1718
roku, jak o tem przekonać się można Z bro-

szurki Franciszka Sebastyana Zinneberga:
Applausus pro laurea doetorali in facultate medi-

ca, qua Exe. D. Antonius Brzeski in Univ. Patavi-

na decoratur. Patavii, 1718, fol. str. 18.
, 2 Brzezin Adam, syn Jana, stopnie filozo-

ficzne osiągnął w Krakowie 1509 i 1515 r.,

Montpellier, 1886, w 4-ce.

był jednym z trzech (Mikolaj Sokolnicki,
Szymon z/ Szamotuł i Adam z Brzezin),
którzy za rektorstwa Łukasza z Noskowa
uzyskali 1527 r. stopień doktora medycyny,
po raz pierwszy w akademii krakowskićj

„udzielony. Objął on 1544 r. po Piotrze
z Obornik katedrę umiejętności lekarskićj.
Umarł 1552 r.

Por. Roezn. wydz. lek. II, 46. III, 445, LV, 88.

Brzeziński Erazm, dyplom doktorski
- osiągnął w Krakowie 1825 r., wykonaw-
stwem lekarskiem trudnił się w Kamieńcu

_ Podolskim, gdzie 1879 r. umarł, przeżyw-
szy lat 85.
Oarmen saeeulare ad Beos pro incolumitate gym-

nasii eracoviensis. Oracoviae, 1818, w 4-€e, ! ark.

De asthmate spastieo item de forcipe ad operatio-

nem labii leporini eorrecta. Oraeoviae, typ. univ.,
1825, w 8-ce, str. 58, 1 tab. Diss. inaug.

Tironi medico trames. Vilnae, 1839, w 12-cee, str. 2
i179, 2 tab.
Tytoń i jego skutki. Warszawa, druk. Kaufmanna,

_1878, w 8-ce, str. 104.

Brzeziński Jan, spółczesny lekarz war-
szawski, medycyny uczył się w warszaw.
szkole głównój. dyplom doktorski uzyskał
w Berlinie 1872 r.
Der Kumys und dessen Anwendung in der Thera-

pie. Berlin, G. Lange, 1872, w 8-ce, str. 56. Diss.
inaug.

Wspólnie: z T. Heringiem ogłosił: O jadzie gnil-
nym. (Gaz. lek., 1869, Nr. 47, 50, 51, 52).

Brzostowski Paweł Ksawery. (1730—
1828), ksiądz, referendarz litewski, kanonik
wileński, założyciel znanćj rzeczypospolitćj
pawłowskićj (w Mereczu), ogłosił:
Lekarstwa dla wygody gospodarzy w Pawłowie

mieszkających. Wilno, druk. Sehol. Piar. 1770,
w 12-ce, k. nl. 45.

Buccella Mikołaj, rodem z Padwy, gdzie
trudnił się chirurgią, aptekarstwem a na-

wet podobno był prywatnym prosektorem
anatomii. Odmieniwszy wyznanie, schronił
się do Belluno, następnie do Wiednia a na-
koniec do Siedmiogrodu, skąd z dworem

nowo-obranego króla Stefana Batorego ja-
ko lekarz nadworny w r. 1576 przybył do
Polski. Zapewne niemałe położył zasługi

dla króla i kraju, skoro Stefan Batory
przywilejem datowanym 20 lutego 1586 r..
-w Grodnie obdarzył go majętnością a pó-

źnićj Zygmunt III przywilejem zd. 12
kwietnia 1589r. w Warszawie szlachec-
twem polskiem zaszczycił. Umarł w Kra-

kowie 1610 r. Ostatnia choroba i śmierć
Stefana Batorego stała się przyczyną zacię- .
„tych zatargów między Buccellą a Simoniu-

szem, drugim lekarzem królewskim i nie-

przyzwoitych pism. jakiemi się ci lekarze

wzajemnie obrzucali. Do rzędu tych pism,

jakie ogłosił Buccella pod własnóm, utajo-

nóm lub zmyślonóm nazwiskiem należą:
„Bpistola generosi Dom. Georgii Chiaeor, secreta-

rii ungari, de morbo et obitu serenis. magni Stephani
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regis Poloniae, ad magnificum Wolfgangum Kovec-
ciovium, supremum regni Transilvaniae cancellarium,
cum ejusdem examine, quae ex ungarieo in latinum
sermonem nuper quam fidelissime est conversa.
Qlaudiopoli, in 8-v0.

Refutatio seripti Simonis Simonii cui titulum fecit:
Stephani, pol. reg. sanitas, vita medica, aegritudo,
mors. Oraeov. typ. Alexii Rodecii, 1588, w 4-ce,
Sto. LŁ9,

Confutatio responsi Simonis Simonii Lucensis ad epi-
stolam Georgii Chiacor, secretarii ungari de morte
Stephani Pol. regis nee non ac ejusdem epistolae
examen sub Amadei OCurtii Tieinensis ficto nomine
editi. Oracoviae, typis Alexii Rodecii, 1588. w 4-€e,
str. 129.
Por. Wizerunki i rostrząsania naukowe. Wilno,

1836, T. V, str. 138 — 151 (przywileje królewskie dla
Buccelli) i T. TX, str. 108. Święcki. Historyczne pa-
miątki, I, 26, 142. Gołębiowski. Damy i dwory, str.
194 podaje, że B. jako lekarz nadworny pobierał
rocznój płacy zł. 700).)

* Buchan Wilhelm, (1729—1805), lekarz
szkocki.

Zbiór niektórych obserwacji i przestróg, sposobów
łacnych, tudzież lekarstw prostych służących do za-
chowania w czerstwości zdrowia, zapobieżenia choro-
bom y onych się pozbycia, wyięty z dzieła pod tytu-
łem: Medycyna domowa wydanego przez p. Guilhel-
ma Buchan anglika. Roku Pańsk. 1791, w Wilnie,
u kss. Pijarów, w 8-ce, str. 186.

Buchmiller Ant. Leop., prof. uniw. lwow-
skiego.
O skutkach kąpieli parowej a w szczególności

o kadzeniu siarezanem. Liwów, druk Sznejdera, 1818,
w 8-ce, k. nl. 7.

Darstellung iiber d. Gebrauch, die Wirksamkeit
und Vorziige der Dampfbaider. Lemberg, I. Schneider,
1818. w 8-00.

Buchner Józef, początkowo praktykował
w Zgierzu, następnie był lekarzem powia-
tu miechowskiego. Ogłosił:

Niektóre spostrzeżenia o cholerze tegorocznej.
(Tyg. lek. 1852, Nr. 38, 34).
O używaniu mlóka w puchlinie wodnej. (Tamże, 1859,

Nr. 26).
0 ode zastarzałych. (Tamże, 1859, Nr. 31).
Rana głowy ze złamaniem czaszki. —Zapalenie ją-

der od stłuczenia. (Tamże, 1859, Nr. 36).

* Buc'hoz Piotr Józef (1731—1807)..
Krótka wiadomość o kawie, o ićy własnościach

y skutkach na zdrowie ludzkie spływaiących, przez...
po franeuzku napisana, a teraz na polski ięzyk prze-
łożona. Kraków, w druk. Jana Maya, r. 1795, w8-ce,
str. 98.

Toż, tamże, 1805, w 8-ce.

Bućkiewicz Adam, spółczesny lekarz za-
mieszkały w Płocku.
Kilka uwag nad pojęciem lekarzy o chorobach xoł-

tunowych. (Praca nadesłana w rękopiśmie tow. lek.
wileńskiemu. Sprawozdanie z tój rozprawy podał
Iwaszkiewicz w Protokołach tow. lek. wileńsk. 1874,
Nr. 1, str. 8—24).
Studya nad suchotami ezyli badanie przyczyn sze-

rzących suchoty między naszą ludnością i srodków
ochronnych od tój choroby (poświęcone J. 1. Kraszew-
skiemu). Warszawa, druk. A Ginsa, 1879, we 8-ce,
str. nl. 3, 324 i11nl.

Buczalski Józef, rodem z Poznania.
De dementia paralytica, Gryphiswaldiae, Kunnike,

1867, w 8-ce. Diss. inaug.

Buczaniewicz Bazyli.
De somnio. Vindobonae, typis Ueberreiter, 1843,

w 8-ce, str. 31. Diss. inaug. ż
Buczyński Ambroży, rodem z Wołynia.
Observatio medieo-obstetricia de retroversione

uteri. Vilnae, typ. J. Zawadzki, 1811, w 8-ee, str. 18.
Diss. inaug. Ę

Buczyński Józef, rodem z Wołynia, le-
karz sztabowy wojska polskiego.
De hydrocele tunicae vaginalis testieuli. Vilnae,

1812, w 8-ce, str. 24. Diss. inaug.
Buczyński Julian. :
Materiały dla dietetiki chleba i suchacej. S.-Pe-

terburg, 1873, w 8-ce, str. 76. Diss. inaug.

* Budge J.
Anatomia praktyczna. Przekład dzieła Prof. D-ra

Budgego: Anleitung zu den Pripaririibungen, przez
D-ra Wacława Mayzel, laboranta przy katedrze
fizyolog. i histol. w ce. k. Uniw. warsz. (z drzewor.
w tekście). Biblioteka umiejętności lekarskich. War-
szawa, wydawnictwo red. Głaz.lek., druk. J. Bergera,
1871, w 8-ce, str. VIII i 462 i II.
Budny (Budnius) Tomasz, wr. 1688 spro-

wadzony został przez Jezuitów do Liwowa
dla nauczania anatomii i nauk lekarskich
w mającćj się tam otworzyć akademii.
Gdy Jezuici pomimo największych ze swój
strony usiłowań nie mogli uzyskać pozwo-
lenia na założenie akademii we Liwowie
ani u Stanów sejmujących w 1662 r., ani
u Papieża Aleksandra VII, postanowili
przynajmnićj otworzyć kollegium lekar-
skie, ale i w tym względzie pozwolenia sej-
mu 1688 r. nie uzyskali.

Por. Łukaszewicz: Hist. szkół, I, 158. Krzyżanow-
ski: Dawna Polska, 180. Gąsiorowski: II, 40. Sołty-
kowicz: O stanie akad. 579. j

* Buenau Dr. radca zdrowia i lekarz
przy zakładzie w Kołobrzegu.

Przepisy przy używaniu kąpieli solankowych i mor-
skich z szezególnóm uwzględnieniem zakładu kąpieli
solankowych i morskich w Kołobrzegu, według włas-
nych i obeych doświadczeń ułożył... Drugie poprawne
wydanie. Na język polski przełożył Dr. Kaczorowski.
Poznań, I. K. Żupański, 1865, w 8-ce, str. VII i 26.

Bugajski Jan, rodem z Krakowa.
Des blessures de Parttre crurale. Montpellier,

1839. Diss. inaug.
Bugajski Stanisław Józef.
De partium eorporis humani solidarium similia-

rium aberrationibus. Berolini, I. F. Starck, 1813,
w 4-ce. Diss, inaug.

Bujwid OQdon, spółczesny uczeń medycy-
ny uniw. warsz.

Poszukiwania jodu, bromu i ozonu w powietrzu tę-
żni Ciechocińskićj. (Gaz. lek. 1881, str. 878—881).
Wiadomość o źródle siarczanćm w Ciechocinku.

(Tamże, 1043—1044).
Chemia śliny ludzkićj. Przemiany zachodzące

w mączce pod wpływem śliny w porównaniu z innemi
działaczami. Warszawa, druk. J. Bergera, 1882,
w 8-ce, str. 20. :

Bukky Krzysztof, ur. w Gdańsku 1676 r.,
przykładał się do nauk w Lipsku i Królew-
cu, stopień doktora medycyny uzyskał
Ęe 2 1700 r. Umarł w Gdańsku

105 r.
De medicina stereoraria, Utrecht, 1700, w 4-ce.
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Obs. de hepate gallinae maculatae maguo et pon-
deroso. Gedani, 1704, w 4-ce.
De atrophia totius corporis ex obstruetione glan-

dularum mesenterii orta. Gedani, 1704, w 4-ce.
Triga quaestionum physicarum: 1. An aqua conti-

neat aćrem; 2. An visio fiat per receptionem radio-
i 8. An dentur qualitates oecultae? Gedani, 1695,

W 4-ce.
Por. Gąsiorowski: II, 329. Jócher: Allg. Gelehrt.

Lex. str. 1474.

„Bukojemski August, rodem z Podola, sto-
pień doktorski uzyskał w Montpellier 1837
roku, praktykował w Lorgues we Francyi.
De la eatharaete. Montpellier, 1837. Diss. inaug.
Compte-rendu du service de santć de la garnison

et du dóćpot des prisonniers arabes, au fort de Vile
St. Marguerite, pendant les 4 mois et demi du der-
nier semestre 1845, qui a 6tć adressć au conseil de
sA des armóes A Paris. Draguignan, w 8-ce,
str. 32.
Aux chefs des ćtats, aux princes, aux rois, aux

empereurs, au Saint Pere le Pape, 4 tout le genre
humain et 4 toutes les gónórations. Draguignan,
1852, w4-ce, ark. 2.

Bukojemski Samuel, rodem z Wołynia.
De fungo haemotode. Vilnae, Zawadzki, 1821,

w 8-ce. Diss. inaug.

Bukowiecki Józefat, rodem z Wołynia.
„De mania mensibus vernalibus 1815 anni erebro

Vilnae obveniente. Vilnae, 1815, w 8-ce. Diss, inaug.
Bukowiecki Ludwik, ur. we wsi Bugaj

w Wielkopolsce 1836 r., gimnazyum ukoń-
czył w Trzemesznie, medycyny słuchał
w Wrocławiu (1856 — 1861 r.), Umarł 15
grudnia 1869 r. w Opatowie, gdzie w ciągu
kilkoletnićj praktyki wyrobił sobie uzna-
nie u okolicznych mieszkańców.
De paralysi infantum, quae idiopathiea dicitur.

Yratislaviae, Neumann, 1861, w 8-ce, str. 24. Diss.
inaug.
Kwestya felezerska. Korrespondencya z Opatowa.

(Klinika, T. II, 1867, str. 1599—162).

Bukowski jakób, rodem z Białej.
De vitiosis copulis medicamentorum. Vindobonae,

1835, w 8-ce, str. 21i 3. Diss. inaug.

Buksicki Henryk, ur. 1881 r. w Kaliszu,
zmarły w Warszawie 1861 r.
De Taction de Fatropa belladonna sur I'homme

sain et de son utilitć en thórapeutique. Montpellier,
Boehm, 1853, str. 73. Diss. inaug.

Bulikowski Franciszek Benedykt, niegdy
żołnierz ozdobiony krzyżem wojskowym
virtuti militari, późnićj prymaryusz szpi-
tala Św. Ducha w Krakowie, ostatecznie
lekarz praktyczny, zmarł 12 lutego 1882 r.
w 77 roku życia.
De aquis naturalibus medicatis provinciarum an-

tiquae Poloniae, harumque therapeutieo usu. Nec non
de tumoribus adiposis. Oracoviae, typ. Czechianis,
1834, w 8-ce, str. 84. Diss. inaug.

Bulikowski Stanisław, syn poprzedzają-
cego, spółczesny lekarz lwowski.
Nieco o przesuwaniu się jaja płodowego. (Przegl.

lek. 1867, Nr. 20, 22—24).
Wylew krwi w osierdziu (haematopericardium).

Przypadek postrzegany i leczony w klinice p. Roge-
ra w Paryżu. (Tamże, 1869, Nr. 7—9).

Jeszcze o kalabarze. (Tamże, 1870, Nr. 37—39).

O polewce słodowćj Liebiga. (Tamże, 1872, Nr. 12).
„Nowsze zdobycze w sprawie sztucznego karmienia

noworodków. (Tamże, 1878, Nr. 48, 49).
Siostry miłosierdzia w naszych szpitalach. Lwów,

1878, w 8-ce, str. 46.
O mleczarniach publicznych w celach wyłącznie

_ leczniczych. (Przegl. lek. 1880, Nr. 45).
Nadto przełożył:
Leczenie zapalenia opłuenćj według Jerzego Bu-

chanana. (Przegl lek. 1869, Nr.32, 33, 34. 36).
Rzecz o kąpielach w płoniey i w puchlinie popło-

nicowćj według spostrzeżeń D-ra Pilza. (Tamże,
1871, Nr. 11, 18, 14, 15, 16, 17, 18).

Bułatowicz Wincenty.
De partibus, quas nervi vagi in vomitu agunt

Dorpati, 1858, w 8-ce, str. 36. Diss. inaug.
Słowo o możliwości sprawienia womitów za pomo-

cą elektryczności. (Tyg. lek. 1859, Nr. 1).

Bułhak Edmund, ur. 1834 r. w powiecie
bobrujskim, gub. mińskićj, nauki lekarskie
ukończył w Dorpacie 1860 r.; następnie
dwa lata praktykował w Mińsku litew-
skim, ale zapadlszy na zdrowiu. zmuszony
był porzucić zawód lekarza wolno-prakty-
kującego, oddał się gospodarstwu wiejskie-
mu. nie przestając nieść bezinteressownie
pomocy lekarskiej a nawet założył włas-
nym kosztem szpital dla biednych okolicz-
nych włościan. Um. 1 | marca 1867 r. w ma-
jątku swoim Duszkowie, w powiecie i gu-
bernii mińskiej.
Ueber Verknócherung und Verirdung des Muskel-

und Sehnengewebs. Inaugural Diss. welche mit Be-
willigung der Hochverordneten medieinisehen Facu|-
tat der kaiserlichen Universitat zu Dorpat zur Er-
langung des Doetorgrades óffentlich vertheidigen
wird Edmund Bułhak, Pole. Dorpat, €. Schultz 1860,
w 8-ce, str. 18, 1 tab.

Bułharowski Piotr.
De seorbuto. Vilnae, S$. Blumowiez, 1840, w 8-ce,

str. 80. Diss. inaug.

* Bunge Christoph.
Krótkie opisanie choroby owiee, pochodząećy od

robaków w wątrobie zwanćy motylice, wydane w ję-
zyku rossyyskim przez cesarskie towarzystwo go-
spodarstwa wieyskiego w Moskwie a staraniem Kust.
Karpia na polski język przełożone. Wilno, 1823,
W 8-ce.

Burchard Fryderyk Leopold, ur. w Po-
znaniu 8 stycznia 1809 r.; do szkół uczęsz-
czał w Opolu a późnićj (1822—1829) w Po-
znaniu; medycyny słuchał w Wrocławiu;
dyplom doktorski osiągnął 18382 r. w Ber-
linie.
De polypis uteri nonnulla. Berolini, 1832, w 8-€e,

str. 45. Diss. inaug. :

Bursztyński Salezy, spółczesny lekarz,
zamieszkaly w Częstochowie.
O leczeniu wysuszającóm. (Tyg. lek. 1856, Nr. 2).
O cholerze w okręgu QCzęstochowskim w r. 1855.

(Tamże, 1856, Nr. 12).
(Tamże, 1856,O cholerze skórnćj czyli potnej.

Nr. 34).
O dławeu czyli krupie. (Tamże, 1859, Nr. 51, 52).
O cholerze w Częstochowie w r. 1866. (Klinika, T.

II, 1867, str. 21—32).
Kilka uwag o użyciu bromu i bromku potassu.

(Tamże, T. IV, 1869, str. 357—361).
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Burzyński Miłosław, ur. w gubernii miń-
skićj 1828 r.; ukończywszy nauki gimha-
zyalne w Mińsku, udał się do Moskwy,
gdzie w uniwersytecie oddawał się nau-
kom matematyczno-przyrodniczym. Osią-
gnąwszy stopień kandydata filozofii, w 1849
roku rozpoczął studya lekarskie w Dorpa-
cie i tam 1853 r. stopień doktora medycy-
ny uzyskał. Następnie osiadł w Brześciu
litewskim, gdzie zjednał sobie uznanie na-
der zdolnego i uczonego lekarza, W r. 1880
przeniósł się na stały pobyt do Warszawy.
Nova quaedam vinctura ad fracturam claviculae

continendam. Dorpati, 1858, w 4-ce, str. 30, 1 tab.
Diss. inaug. (Za przedmiot do rozprawy posłużyła
autorowi opaska własnego pomysłu).

„ Dekapitacya dokonana za pomocą zwyczajnych no-
życzek. (Tyg. lek. 1857, Nr. 40).
Nożyce przy dekapitacyi. (Tamże, 1858. Nr. 31).

Przerost Śledziony (hypertrophia lienis) uleczony
za pomocą elektro-galwanizmu. (Tamże, 1862, Nr. 34).

Przerost blizn. (Tamże, 1864 Nr. 4).
Rohitsch-Sauerbrunn. (Medycyna, 1880, Nr. 28).

Buski Jan Sylwester, ur. 1830 r. we wsi
Dusznie w Poznańskiem, do gimnazyum
uczęszczał w Trzemesznie, medycyny slu-
chał od r. 1851 w Gryfii, późnićj w Wied-
niu, a nakoniec w Berlinie.
De cholera epidemica, singulatim ea, quae a. 1854

Vindobonae grassabatur. Berolini, 1855, w 8-ce,
str. 32. Diss. inaug.

Buszek Jan, ur. 1845 r. w Muszynie, na-
uki gimnazyalne odbywał w Nowym Są-
czu i Krakowie; do medycyny przykładał
się w Krakowie, gdzie 1870 r. dyplom dok-
torski otrzymał. Jeszcze jako uczeń medy-
cyny gorliwie pracował w latach 1866
11867 nad chemią patologiczną w zakła-
dzie prof. D-ra Stopczańskiego a 0 poszu-
kiwaniach jego dotyczących cukru grono-
wego w moczu po silnóćm chloroformowa-
niu odczytać można w sprawozdaniu umiesz-
czonem w Roczn. c. k. tow. nauk. krak. T.
XXXV. W latach 1869 i 1870 był prywat-
nym asyssentem przy ówczesnym docencie
okulistyki D-rze Rydlu. W r. 1871 pełnił
obowiązki lekarza pomocniczego w szpitalu
św. Kazarza w Krakowie przy prymaryu-
szu D-rze Korczyńskim; tegoż r. w listo-
padzie mianowany został lekarzem miej-
skim w Krakowie; od r. 1873 jest lekarzem
sądowym.  Odbywszy podróż naukową
w celu obeznania się z urządzeniami hygie-
nicznómi w rozmaitych miastach Europy,
naznaczony został 1880 r. fizykiem stol. m.
Krakowa. Statystykę sanitarną przy ma-
gistracie m. Krakowa prowadzi już od czer-
wca 1876 r.
Uwagi nad złamaniem rzepki. (Przegl. lek. 1871,

Nr. 23, 24, 25).
O podziale godzin szkolnych. (Tamże, 1876, str. 170).
Przypadek otrucia arsenowego atramentem anili-

nowym. (Tamże, 1877, Nr. 4).

"0 pomieszkaniach stróżów domów. (Tamże, 1877).
Przypady otrucia „tynkturą na owady* wyrabianą

z ziela bagna (Ledum palustre). (Tamże, 1877, N. 29).

Sprawozdanie z 6-go wiecu stowarzyszenia nie-
mieekiego dla higijeny publicznój, odbytego w Dreź-
nie od 6 do 10 Września 1878 r. (Tamże, 1878, Nr.
38, 40).
Wnioski podkomisyi mająećj zbadać pod względem

sanitarnym okolicę klinik, szpitalów i łąki św. Seba-
styana w Krakowie. (Dwutyg. med. pub. 1878, str.
341—342).
Opium i betel. (Przegl. lek. 1879, Nr. 11).

Przyczynek do statystyki śmiertelności głównie
z chorób zakaźnych i ważniejsze jój przyczyny w m.
Krakowie. Kraków. nakł. autora, druk. Pobudkiewi-
cza (A. Koziańskiego),1880, w 8-ee, str. 122.

Toż, w Dwutyg. med. pub. 1879, 1880.

Kilka słów o poprawieniu wód studziennych kra-
kowskich. (Tamże. 1876).

Otrucie lodami wanillowemi. (Tamże, 1879).
Otrucie chloroformem. (Przegl. lek. 1879, Nr. 11).
Porównanie trwania życia ludności chrześciańskićj

i żydowskićj zmarłćj w Krakowie od r. 1859—1880.
Kraków, druk, Uniw. Jag. 1882, w8-ce, str, 77. (Osob.
odb. ze Zbioru wiadomości do antropologii krajowćj,
T. VI, dział 2-i).

Buszyński Józef, lekarz szpitala w Czę-
stochowie.

Zapalenie opłuenćj wysiękowe, połączone z zapale-
niem powłoki otaczającćj Sledzionę (pleuritis exsuda-
tiva et perisplenitis). (Klinika, T. V, 1869, str. 213
do 219).

Tętniak aorty wstępującćj (Aneurisma aortae
ascendentis). (Medycyna, 1882, Nr. 12, 13).

Plamiea złośliwa czyli ostry rozkład krwi. (Mor-
bus maculosus malignus). (Tamże, 1882, Nr. 382).

* Butzke E. L.
Denkschrift iiber den Weichselzopf. Ein Beitrag

zur Begriindung einer rationellen Pathologie und
Therapie desselben (fiir Aerzte und gebildete Nicht-
aerzte). Thorn, Lambeck, 1858, w 8-ce, str. VI, 242.

Buzalski Józef, ur. 1841 r. w Grodawach,
nauk gimnazyalnych słuchał w Trzemesz-
nie, lekarskich w Gryfli (1861—1867).
De dementia paralytica. Gryphiswaldiae, 1867,

w 8-ce, str. 28. Diss. inaug.

Bychowiec Józef Władysław (1778—1845)
prawnik, literat, wojak z czasów napoleoń-
skich. Z licznych jego dzieł, ostatnie odno-
si się do medycyny, a mianowicie.
Sztuka zapobiegania chorobom. Rzecz krótka, uło-

żona przez lekarzy niemieckich, pomnożona wstępem,
wskazaniem przesądów miejscowych: względem za-
chowania zdrowia, pomysłami do hygieny religijnej
i obszerniejszym wykładem przepisów hygienieznych,
zprzydaniem rozprawy filozoficznój o mocy umysłu
Kanta. Wilno, 1843, w 8-ee, str. 437 i XXIV.

Bydłowski lan, rodem z Pokostówki na
Wołyniu, nauki lekarskie ukończył 1841 r.
w Montpellier, gdzie dotąd przebywa.
Exposć succinet des principaux moyens employćs

pour maintenir les fraetures reduites. Montpellier,
Tournel, 1841. w 4-ce, str. 28. Diss. inaug.

Bykowski Mikołaj, spółczesny lekarz, za-
mieszkały w Warszawie.
De tuberculosis pulmonum et traetus intestinalis

sanatione, Mosquae, 1851, w 8-ce, str. 48 i VIII.
Diss. inaug.
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spółczesny lekarz
kliniki położniezćj

Bylicki Władysław,
lwowski, b. asystent

w Krakowie, ogłosił:

Przypadek puchliny kolana peryodycznie powraca-

jącćj: (Przegl. lek. 1874, Nr. 19). ś

Przypadek samodzielnego wykluczenia włókniaka

macicy z następowym otokiem trąbki macicznój (Eli-

minatio spontanea fibromatis uteri et pyosalpinx).

(Tamże, 1876, Nr. 9).

Wielka przetoka pęcherzowo-pochwowa (fistula

vesieo-vaginalis) uleczona jednorazową operacyją po

poprzedniem przygotowaniu pochwy kulami Borema-

na. (Tamże, 1876, Nr. 51). i

Zdanie sprawy o zjeździe ginekologów w Mnichowie

w r. 1877. (Tamże, 1877, Nr. 44—47.

Bystrow. ż
Guzy mózgowate w brzuchu. (Tumores encephalo-

dei). (Tyg. lek. 1850, Nr. 45). :

Sprawozdanie o chorych leczonych wyłącznie me-

todą atomistyczną Leib-Medyka D-ra Mandta w od-

działach warsz. wojskowego szpitala. (Tamże, 1854,

Nr. 17—28).

Bzowski Abraham, dominikanin, sławny
- historyk PEN teolog i mówca, ur.

w Proszowicach 1567 r.; nauki pobierał

w Secyminie, Krakowie, Ferrarze i Me-

dyolanie. Za powrotem do kraju w Krako-

wie był teologii nauczycielem, w Poznaniu

i Plocku kaznodzieją, we Wrocławiu, Kra-

kowie i Warszawie przeorem. Po śmierci

kardynała Baroniusza wezwany przez pa-

pieża do prowadzenia dalćj rozpoczętćj hi-

storyi kościoła (napisał od XIII do XXI

tomu), pozostał w Rzymie, gdzie umarł

1627 r. Z licznych jego dzieł związek z me-
dycyną ma następujące:
Nómenclator sanctorum. professione medieorum.

anniversariam quorum festivitatem universalis cele-

brat eeclesia'ad antiquitatis memoriam elaboratus.

Romae, 1612, fol.
Toż, tamże, 1621, w 12-ce.

Toż, w Kolonii, 1623, w 8-ce.
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* Cadet de Vaux Antoni Aleksander
Franciszek, ur. 1743 r., um. 1828 r.
O podagrze i romatyzmach; wyjątek z doświad-

czeń i wypadków względem tych chorób leczenia.
Kraków, w druk. Mateckiego, 1826, w 8-ce, str. 127.

Cambon, ob. Kambon.
Camelin Jan, rodem francuz. otrzymaw-

szy 1744 r. stopień magistra filozofii i dok-
tora medycyny w akad. krakowskićj, 1749
roku wliczony został do grona professorów
wydziału lekarskiego. Wykładał początko-
wo botanikę, a od r. 1761 przybrał i anato-
mią. Straciwszy 1769 r. kollegę Wadow-
skiego, sam jeden pozostał w wydziale:
w r. 1770 przyszedł mu wpomoc Badurski,
któremu O. natychmiast odstąpił dziekań-
stwa. Umarł 27 stycznia 1774 r.

Quaestio medica de arthritide. Cracoviae, 1749.
Diss. mediea de variolis Craeov. 1770, w 16-ce.
Naskon jego wyszedł: Luetus super obitu el. olim

ac excel. Dni M. Joannis de Oamelin.. nomine uni-
versitatis cracoviensis significatus.

Por. Łukaszewicz: 1. e. II, 108. Muczkowski:
Mieszk. i postęp. 30. Lib. promot. 404. Rocz. wyd.
lek. II, 51. 109, 110. Rocz. warsz. T. p. n. X, 340.
Majer: Wiadomości... str. 7.

de Camillis Dominik Piotr, z Bononii, był
nadwornym lekarzem Stanisława Augusta.
Jemu przypisane jest dziełko z francuz-

kiego na polski język przełożone: Wycho-
wanie ciała i duszy dzieci. Kraków, 1760,
w 8-ce. str. 152.

Por. Łukaszewicz: Hist szkół, II, 486.

Campianus (Kampian) Paweł, od r. 1560
był lekarzem m. Lwowa, za co pobierał
rocznego wynagrodzenia zł. 50. W r. 1584
był obrany rajcą miejskim.

Por. Zubrzycki: Kronika m. Lwowa, str. 182, 209.

. Campianus Marcin, syn Pawła, stopień
bakałarza nauk wyzwolonych osiągnął w a-
kademii krak. 1601 r.; był podobnie jak oj-
ciec lekarzem m. Iiwowa i rajcą tego mia-
sta. Um. 1629 r.

Por. Muczkowski: 1. e. str. 257. Starowolski: Mon,
str. 286.

Campius Marcin, chirurg i alchemik w £o-
wiczu w XVII wieku. zaszczytnie wspomi-
nany w Cebrowskiego kronice.

Camuset Jakób Emilian, lekarz warszaw-
ski. późnićej powołany na lekarza dworu
Augusta III. Um. 1739 r.
Tractatus de febribus malignis epidemivis, quae

grassatae sunt tam Varsaviae, quam aliis in locis
regni Poloniae a: mense Februario 1737 usque ad
mensem Septembrem ejusdem anni cum methodo eas
tractandi eurandique. Dresdae,  Hilsher, 1738,
w 8-ce.
Krótka informacya o zagęszczonćj gorączce, Fe-

brze Malignie epidemicae, tak w Warszawie grassu-
jącćj, jako też i na innyeh miejscach r. 1737, z wyra-
żeniem sposobów zachowania i kurowania, w tymże
roku do druku podana w WarszawiewDrukarni
Kollegium Societatis Jesu.

Tzaitć des fibyres malignes epidómiques, qui ont
grassć tant a Varsovie que dans d'autres endrcis du
royaume de Pologne, depuis le mois de fevrier de
Fannće 1737 jusqwau mois de septembre de la mame
(sic) annće; avee la maniere de les traiter et de les
gućrir. Dresde, Hilscher, 1738, w 8-ce, k. 57.

Cannobius Emil, objął obowiązki lekarza
kapituły gnieźnieńskićj po zmarłym Kuka-
szu Moreckim i spełniał je od 1594 do 1595.
Wynagrodzenia brał 50 zł. roczniei dwa
bochenki chleba tygodniowo.

Por. Gąsiorowski: Rozprawa o kańonikacie,str. 19.

Caro Jakób Seligus, urodz. w Sierpcu
(w Płockiem) 1832 r. gimnazyum ukoń-
czył w Altonie, do nauk lekarskich przy-
kładał się od r. 1858 w Wiirzburgu a pó-
źnićj w Berlinie.
De myatrophia progressiva et myoparalysi. Bero-

lini, typ. Rosenthal, 1862. w 8-ce. Diss. inaug.

Carove Piotr Józef, rodem z Leszna;
osiągnąwszy stopień doktorski 1771 r. we
Frankfurcie nad Odrą, osiadł w Poznaniu
jako lekarz praktyczny; w r. 1772 miano-
wany został nadwornym lekarzem Stani-
sława Augusta. W r. 1800 rząd pruski po-
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wierzył mu urząd pierwszego radcy me-

dycznego przy kollegium lekarskióm w Po-

znaniu; niedługo obowiązki te spełniał Ca-

rove, gdyż w tymże roku życia dokonał.
De viseida plurimorum morborum inter Poloniae

ineolas causa. Franeofurti ad Viadrum, typ, Winte-

ri. 1771, w 4-ce, str. 39. Ded. księciu Antoniemu

Sułkowskiemu.

Carriere Jan Salomon, ur. w Polsce, nauk

lekarskich słuchał w Jenie, gdzie 1753 r.

stopień doktora medycyny uzyskał. Po-

wróciwszy do kraju powołany był przez ks.

Aleksandra Augusta Czartoryskiego na na-

uczyciela matematyki i fizyki doświadcza|-

nój. Późnićj był lekarzem kapituły gnie-

źnieńskićj i prymasa Adama Komorow-

skiego. Wydał:
Diss. de qualitate et quantitate alimentorum, in-

fantibus a prima nativitate, usque ad septimum aeta-

tis annum convenientium. Jenae, litt. Ritterianis,

1758, w 4-ce. Diss. inaug.
Por. Cuvier: 1. e. IV, 258.

* Caspar i Liman.
Medycyna sądowa. T. I. Przekład D-ra St. Wit-

kowskiego. Warszawa, druk. Gaz. lek. 1874, w 8-Ce,

str. 788. T.1I. Przekład prof. D-ra Teofila Wisłoc-

kiego. Warszawa, druk. Gaz. lek. 1876, w 8-ce, str.

X, 1038 i XVIIL
Cassina Ferdynand, rodem z Nowego Są-

cza, stopień doktora medycyny osiągnął

w Krakowie 1866 r., obecnie (od 1879) jest

lekarzem powiatowym w Przemyślui człon-
kiem krajowój rady zdrowia.

Leki tak zwane specyalne i uniwersalne. (Dwutyg.

med. pub. 1877, str. 56—59).

Wnioski e. k. kraj. Rady zdrowia, mające na celu

uregulowanie praw i obowiązków t. zw. cyrulików.

(Przegl. lek. 1880, Nr. 51, str. 660—662).

Cebrowski Andrzej, za Władysława LV
był lekarzem w Kowiczu; pewnie cieszył

się nie małą sławą. skoro Paweł Goski,

akademik krakowski, uczcił go wierszem

łacińskim p. t.: Divus Andreas. Oracov.
Schedel, 1641, w 4-ce.

Por. Juszyński: Dykey. poet. pols. I, 106, Gąsio-

rowski: II, 193.

Cebrowski Mikołaj, syn Jędrzeja, urodz.
w Łowiezu, w młodości poświęcał się mu-

zyce i budownietwu, następnie oddał się

sztuce lekarskiej. Umarł w czasie trwają-

cój zarazy w Łowiczu 30 paździer. 1658 r.;

pochowany w tamecznój kollegiacie w gro-

bie przez siebie zbudowanym. Zostawił
w rękopisie:
Annales civitatis Loviciae, quae sita in Masovia

ad fiuvium Bzuram, in palatinatu Ravensi, quibus
adjeeta sunt privilegia ejusdem civitatis et brevis

historia rerum gestarum in regno Poloniae, quae con-

tigerunt hoe anno 1648 atque sequenti, quum haee

seripsi. Rękopis ten znajdował się w posiadaniu Ka-
zimierza Strączyńskiego.
Cel i ustawy towarzystwa paryzkiego lekarzy pol-

skieh. Paryż, w druk. Martinet, 1858, w Śce, str. 7.
Celiński Józef, ur. w Warszawie 1749 r.

po ukończeniu szkół pijarskich poświęcił

się zawodowi farmaceutycznemu. Otrzy-

mawszy stopień podaptekarza, w celu dal-

szego kształcenia się udał się do Krakowa

a następnie dó Berlina, gdzie stopień ma-

gistra farmacyi uzyskał. Wróciwszy do

kraju pracował w Warszawie przez lat 7

u aptekarza Gruela jako wspólnik; następ-

nie własną założył aptekę. W 1809 r. na-

leżał do pierwszych założycieli szkoły le-

karskićj w Warszawie; w szkole tój jak

również późnićj w uniw. warszawskim wy-

kladał farmacyą, farmakologią i chemią

prawną. Nadto był assesorem farmacyi

w radzie ogólnój lekarskićj, członkiem tow.

przyj. nauk i gospodarczo - rolniczego.
Umarł w 1832 r. Wydał:

Farmacya. czyli nauka doskonałego przygotowania

lekarstw z trzech królestw natury wybranych. Dwie

części. Warszawa, druk. Dąbrowskiego, 1811, w 8-ce,

2 t.. str. 356, 436.
Rozbiór wód mineralnych Nałęczowskich w woje-

wództwie Lubelskim, zdziałany przez... na posied. T.

P. N. czytany d. 15 sierpnia. Żerlegung des Mineral-

wassers zu Nałęczow. (Tekst polski i niemiecki). War-

szawa, 1817, w 8-ce, str. 32.
Toż, w Rocz. warsz. tow. przyj. nauk. T. XII,

str. 40. .
O rozbiorze wody w studni wykopanćj we wsi Sie-

kierki. Rzecz czytana na pos. W. T. P. N.
Dowody, że mięta pieprzna krajowa i olój z nićj

pędzony nie ustępuje w dobroci zielu i olejowi tegoż
nazwiska z zagranicy sprowadzonym. Rzecz czytana
na pos. W. T. P. N. (Pam. lek. warsz. T.I, str. 233
do 247).

Opis rozbioru nasion wilezego łyka. (w berlińskim
Roczniku Farmacyi 1804).

Celiński Marcelli Teodor Franciszek, syn
Józefa, ur. w Warszawie 1805 r. Nauk le-
karskich słuchał wWarszawie (1 827— 1829),
późnićj w Krakowie, a nakoniec w Berli-
nie, gdzie 1833 r. stopień doktora medycy-
ny uzyskał. O żyłocisku sporządzonym
w 1832r. wedle jego pomysłu, pochlebną
wzmiankę czyni Bierkowski (Roczn. obej-
mujący sprawę z czynności kliniki chir.
R. IL, str. 6). Wydał:
De trepanatione eranii. Berolini, typ. Nietackianis,

1833, w 4-ce, str. 34, k. 3, tab. 6.

* Celsus Cornelius Aurelius,
De medicina duo libri priores. Vilnae, typ. T.

Gliicksberg, 1834. w 8-ce, str. 102.
Tłomaczenie całego dzieła Celsa pozostawił w rę-

kopisie Le Brun. Niektóre aforyzmy Celsa ogłoszone
zostały w dziełku: Zbiór niektórych celnieyszych
aforyzmów, wyjęty z dzieł Hippokratesa y Celsa.
Warszawa, Dufour, 1793, w 8-ce, str. 88, k. nl. 10.

Cenner Jan.
De angore peetoris. Cracoviae, 1820, w 8-ee, str.

67. Diss inaug.
Cenova Floryan Stan. Wójkasin, ze Sła-

wósena, lekarz, agitator ludowy i orędow-
nik odrębności plemiennćj ludności nad
dolną Wisłą zamieszkałćj.
Dorade lekarzkje w róznech chórobach vevnętrz-

nech, zevnętrznech e półogówech s dodanim srodkov
ledovech, zabobonov e guseł tak dovynjesech jak e te-
raznjesech napiseł e vedeł v trzech xęgach Doktor
medicine... Roku panskjeho 1862. Xęga pjrsa: Choro-
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be vevnętrzne. Żeset pjrsi: 1. Wograzkj ćele Febre.
2. Krvją nabranje e zawognjenje. 3. Ktvavjenjo
i kryje zepseco. Do nabeco Y Svjecu (Schwetz) nad
Vjsłą wu xęgarza J. Hauffee, w 8-ce, str. 16.

Pinć głóvnech woddzałovy. Evangjelickjeho Kate-
chizmu z Niemjeckjeho na Kaśsebsko-Słowjenskj ję-
zyk przełożeł Wójkasin ze Sławósena. Roku Pań-
skjeho 1861. V dodatku: Spovjedz e Nabożenstwo co-
dzienńe. lo nabeeo y Svjecu (Schwetz) nad Visłą wu
Xięgarza J. Hauffee, w 12-ce, str. 16.
Dwie rozprawy o poddanych Królestwa Polskiego.

Gdańsk, ezcion. Boeniga, (1867), w 8-ce, str. 15.
Sbjór pjesnj svjatovih, które lud słovjanskj w kró-

lestyje pruskjm spjevacj lubj vedeł... Wojkasin ze
Sławósena. Sesit trzeej. Frantovkj, sętopórkj, prosjbi
na vesele i t. d V Svjecju nad Visłą, Czornoxjężnjk
J. Hauffee, 1878, w 8-ce małćj, str. 52.
Skórb koszebskosłovjnskje movć. Czornoxjęznjk J.

Hauftee, Sviece, 1868, w 8-ce. Pjrsze xęgi, pjrszi se-
szet vedół... Nr. I—VI, 1 kartka tyt., str. 1—98. Pjr-
sze xęgi, dregi seszet vedćł... Nr. VII—XII, 1 kartka
tyt., str. od 101—198.

Zerćs do grammatikj Kaśebsko-Słovjnskje Móvó
napjseł 6 vódół... Wojkasin ze Słavosena, W Pozna-
niu, cejonkamj Wojejeha Simona, 1879, w 8-ce, str.
79 (N. (Na pierwszym tytule: Die kahsubisch-słovi-
nische Sprache). ć

Cepryński-Ciekawy Walery, ur. 1821 r.
w Słucku, do gimnazyum uczęszczał w ro-
dzinnóm mieście, nauk lekarskich słuchał
w Kijowie, a uzyskawszy stopień naukowy
1042 roku, został lekarzem powiatowym
w Wasilkowie, w gub. Kijowskićj, skąd po
pięciu latach przeniósł się do Zwinogródki,
gdzie w r. 1864 zacnego żywota dokonał.

Cepryński-Ciekawy Stanisław, syn Wa-
lerego, ur. w Zwinogrodce 1857 r.; ukoń-
czywszy gimnazyum w Kijowie, oddał się
nauce języków wschodnich w uniwersyte-
cie w Petersburgu, skąd po roku przeniósł
się na wydział lekarski uniw. warsz. i ta-
kowy 1681 r. ukończył. Obecnie przebywa
w Kaligórce Mokrój, w powiecie Zwino-
grodzkim.

Cepryński-Ciekawy Korneli, brań Wa-
lerego, ur. 5 sierpnia 1831 r. we wsi Rymo-
szach, w powiecie słuckim; do gimnazyum
uczęszczał w Słucku, nauk lekarskich słu-
chał w Kijowie (1856—1861). Początkowo
zajmował się wykonawstwem lekarskiem
w Kaligórce Mokrćj; od r. 1879 zamieszkał
w Szpole, w gub. kijowskićj, gdzie obok
medycyny praktycznój, z zamiłowaniem
oddaje się rolnictwu.

* Cerner (Zerener) Jan Mikołaj, lekarz
z Halli.

Popis ścisły niektórych w różnóy przygodzie za
dawnym doświadczeniem potwierdzonych lekarstw,
przy tym informacya dla zażywania na wszelkie przy-
padków przemiany bespiecznego takich, jakie się ku
dobru pospolitemu na przeday gotują w Hali Mayde-
burskićy u Jana Mikołaja Oerenera. R. P. 1756,
w 8-ce, str. 4, 110 i 28.
Krótka specyfikacya medykamentów approbowa-

nych z informacyą należytą zażywania, y ich skut-
ków, które nietylko eodziennie dla utrzymania zdro-
wia, ale też y w niebezpiecznych chorobach z skut-

kiem używane być mogą. Hala Magdeburska, 146),
w 8-ce, str. 135.

Toż, Wrocław, 1781, w 8-ee, str. 127.

Chałubiński Tytus, znakomity spółczesny
lekarz warszawski, ur. we wsi Chociwku
pod Radomiem 1820 r. Ukończywszy gim-
nazyum w Radomiu, w r. 1838 zapisał się
do grona słuchaczów akademii med. chir.
wileńskićj; po zwinięciu tój instytucyi nau-
kowćj przeniósł się do Dorpatu, gdzie zra-
zu oddawał się naukom przyrodniczym,
aw r. 1843 powrócił do studyów lekar-
skich. Stopień doktora medycyny uzyskał
w r. 1844 w Wiirzburgu. Osiadłszy w War-
szawie, nader szybko wyrobił sobie wpły-
wowe stanowisko jako lekarz i obywatel.
Od r. 1847 do 1857 był naczelnym lekarzem
szpitala ewangielickiego, następnie leka-
rzem. w szpitalu Dzieciątka Jezus. Wr. 1859
objął katedrę patologii i terapii a zarazem
kliniki chorób wewnętrznych w warsz. aka-
demii medyko-chirurgicznój i na tem sta-
nowisku pozostawał i w szkole głównój aż
do r. 1871 t.j. do czasu ostatecznego wpro-
wadzenia języka rossyjskiego do wykładów
uniwersyteckich, Jako znakomity klinista
niespożyte położył zasługi, przysposobiw-
szy do samodzielnćj pracy liczne grono le-
karzów polskich.
Ueber den Harn in physiologiseher und patholo-

gischer Hinsicht. Wiirzburg, Becker, 1844, w 8-ce,
str. 36. Diss. inaug. ż

Rzut oka na dzieje botaniki. (Bibl. warsz. 1846,
str. 308).
A do patologii i terapii szczegółowćj. (Tyg.

lek. 186), Nr. 13, 14).
Wykład patologii i terapii szezegółowćj we. k.

warsz akad. lekarskićj: 1. Angiopatye. (Tamże, 1860,
Nr. 24, 29).

Sprawozdanie z czynności Tow. lek. warsz. w r..
1849. (Pam. tow. lek. warsz. T. XXV, 2 p., 1851,
str. 1).
Obraz chorób panujących w Warszawie w r. 1849. -

(Tamże, T. XXY, 1851, str. 5). --
Chólera, jój istota. (Tamże, T. XXV, 1851, str. 9).
Gastrocholia. (Tamże, T. XXVI, 2 p., 1851, str. 91).
Atrofia i rak wątroby. (Tamże, T. XXVIIL 2 p.,

1852, str. 12).
Guz mózgowy nerki. (Tamże, T. XXXI, 1854,

str. 198).

A (Isehias postiea). (Tamże, T. XXXI, 1854,
str. 201).
Prosopalgia Fothergilli. (Tamże, 'T. XXXI, 1854,

str. 202). >
O gorączce tyfoidalnej panującćj w Warszawie

1865 x. i sposobie jój leczenia. (Tamże, "T. LIV, 1865,
str. 270).

Zapalenie międzyzrazikowe wątroby połączone
z nieżytem oskrzeli, kiszek i zapaleniem op uenój
(Hepatitis interstitialis, eatarrhus bronehialis et pleu-
ritis). Spostrzeżenie na klinice prof. Chałubińskie-
go. (Gaz. lek. T. I, 1866, str. 113—116).

Choroba Basedowa—obserwowana na kliniee prof.
Chałubińskiego. (Tamże, str. 209—213),
Pisma lekarskie: 1. Metoda wynajdywania wska-

zań lekarskich. Plan leczenia i jego wykazanie,
Warszawa, druk J. Ungra, 1874, w 8-26, str. 95i IM.
O+enę tój pracy podał Fr. Skobel w Przegl. lek. 1874,
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Nr. 15 i 16. St. Markiewicz w Medycynie 1874, Ni.
16 i 17.
„Pisma lekarskie: 2. Zimniea. Studyum ze stano-

wiska praktycznego. Warszawa, nakład Gebethnera

i Wolita, 1875, w 8-te, str. 162 i LIL. Sprawozdanie
z tćj pracy ogłosił Z. Dobieszewski w Medycynie, 1876,

Nr. 1,2,3,5. Baranowski w Pam. t. l. w. DARII SG 10H>

„o wwedenii geneticzeskago metoda w prepodawa-

nii estestwennych nauk w srednich uczebnych zawe-
deniach. Warszawa, 1876, w 8-ce, str. 9.
O pedagogieznem znaczeniu nauk przyrodniczych

w humanitarnem wychowaniu. (Pam. tow. lek. warsz.
T. LXXII, 1877, str. 6—12).

Grimmiae Tatrenses. (Pamiętnik fizyograficzny. T.
II, 1882, str. 209—326, tab. XI—XXVIII).
Nadto przełożył:
Jussieu Adryan. Wykład początków botaniki.

Warszawa, druk. St. Strąbskiego, 1849, w 8-ce,

str. XI, 10 1 775.
(Życiorys oraz portret Ohałubińskiego pomieściły

Kłosy, 1873, Nr.411 i Tygodnik illustr. 1873).

Chałubiński Władysław, synowiec poprze-
dzającego, wkrótce po ukończeniu nauk le-

karskich na wszechnicy jagiellońskićj, um.

w Krakowie w październiku 1869 r. w 28
roku życia.

Chałupczyński Adam, ur. w Piotrkowie
30 lipca 1822 r., nauk gimnazyalnych słu-

chał w rodzinnóm mieście; w 16-ym roku

życia oddał się farmacyi a po 7 latach za-

jęcia w aptece, ze stopniem podaptekarza
wyjechał do Moskwy, gdzie w r. 1849 wy-

dział lekarski ukończył, Wróciwszy do

kraju został lekarzem okręgu kozieniekie-

go, wkrótee (po pół roku) zmuszony był

opuścić to stanowisko; 1850—1853 r. prze-

pędził w twierdzy w Zamościu. Od r. 1854

zajmował się wykonawstwem lekarskiem

w Działoszynie; 1859 r. objął obowiązki le-

karza szpitalnego w Maciejowicach; w r.

1863 przeniósł się do Izbicy i tu niósł po-

moc licznym rannym w czasowo urządzo-

nym szpitalu; od r. 1876 osiadł w Wło-
cławku. Wydał:
Pomysły do dziejów życia świata. Warszawa, nakł.

autora, druk. Gaz. codziennój, 186), w 8-ce, str. ACE

406. (Dzieło to skreślił autor w r. 1850).

Kilka słów o pokątnóm leczeniu. (Tyg. lek. 1867,

Nr. 50—52).
O niektórych błędach w teoryi Darwina. Warsza-

wa, 1880, w 8-ce, str. 59. (Osob. odb. z czasopisma:

Przyroda i przemysł). ; EA

Chamajdes Jakób, wychowaniec uniw. ja-
giellońskiego, spółczesny lekarz w Zagórzu

w Galicy1.
Wiadomość o potworze urodzonym we wsi Rado-

szycach, z 2 rycinami. (Przegl. lek, 1878, Nr. 46).

Chamski Władysław, nauki lekarskie

ukończył w Montpellier 1855 r., obecnie
zajmuje się wykonawstwem lekarskiem
w Biedlcach.
„ Aperęu sur Tepidómie eholerique de 1854 observóe

a Saint-Chinian. Montpellier, Boehm, 1855, w 8-ce,

str. 46. Diss. inaug.

Charzewski Piotr Paweł, ur. w Sitkow-
a. Ukrainie, oficer wojska polskiego

z r. 1831.

Essai sur Thypochondrie. Montpellier, Martel, 1845,

w 4-ce, str. 77. Diss. inaug. o

SLA» Józef, rodem z Goniądza

w Grodzeńskiem.
Ueber den Kinfiuss des Lichtes auf die Kohlen-

siiure-Ausseheidung im thierisehen Organismus. Kó-

nigsberg, Gruber et Longrien, 1872, w 8-ce, str. 32.

Diss. inaug.

* Chavasse, ob. Koehler Kl.

Chawłowski Ksawery Mikołaj, rodem z Po-

dola, lekarz spółczesny, zamieszkały w Kut-

nie, wydał:
De scorbuto nec non de infłammatoriis seorbutieo-

rum morbis. Petropoli, 1852, w 8-ce, str. 112. Diss.

inaug.

Chądzyński Jan, herbu Ciołek, ur. 11 lip-

ca 1824 r. w Kole pod Warszawą, w r. 1831

wyjechał z rodzicami do. Francji; nauki

szkolne odbywał w Grenobli i Lyonie; me-

dycyny uczył się w Paryżu; w latach 1851—

1854 był assystentem (interne) w szpita-

lach cywilnych; w czasie panującój cholery

1854 r. był wysłany dla niesienia pomocy:

lekarskićj do dep. Ardóche. Uzyskawszy

1855 r. stopień doktora medycyny w Pa-

ryżu, został lekarzem pomocniczym (aide-

major) w szpitalu wojskowym QrrosCail-

lou w Paryżu i obowiązki te pełnił do maja

1857 r. W r. 1858 przeniósł się do Galieyi;

był lekarzem zdrojowym w Lubieniu a na-

stępnie osiadł we Lwowie, gdzie obecnie

pełni służbę lekarską jako prymaryuś«

szpitala powszechnego w oddziale chorób

kilowych i skórnych. Ogłosił:

Des tumeurs fibreuses de Futerus comme cause de .

distocie. Paris, Rignoux, 1855, w 4-ce, str. 30. Diss.

inaug.
Oholera, jój etymologia, historia, natura, fiziologia,

anatomia patologiczna, objawy, rozpoznanie, rokowa-

nie, ochrona, leczenie. Lwów. 1865, w 8-ce.-

'[oż, wyd. 2-ie, Lwów, w druk. Manieckiego, 1873,

w 8-ce, str. 212. Bi

Cholera w r. 1865 ezyli sposoby powstrzymania jej

wybuchu i rozpostrzenienia, ścisłem zapobieganiem

ogobistóm, domowóm, szpitalowóm, miastowóm, kra-

jowóm i międzynarodowóm. Lwów, 1866, w 6-ee,

str. 57.
O zdroju siarczanym w Lubieniu, o jego zastoso-

waniu i skuteczności ze względu na jego skład che-

miezny. Szkie kliniezno-porównawczy. Lwów, 1866,

w 8-ce, str. 78.

Tętniak żylny (dnevrysma arterioso — Yenosum)

z następowóm rozszerzeniem wszystkich żyłi tętnie ra-

mienia obrażonego, rozciągającem się od zgięcia łok-

ciowego aż do lewej komórki serea. (Przegl. lek.

1866, Nr. 12, 13, 14). ;
Trzy dowody publiczne w sprawie cholery. (Tamże,

1866, Nr. 34—39). R

Dławiec (Angina membranacea), podług najśwież- ,

szych badań sztuki lekarskiej. Lwów, nakł. autora,

druk Milikowskiego, 1868, w 8-ce, str. 135. ć

Sprawozdanie z oddziału obłąkanych szpitala

głównego we Lwowie za r. 1868. (Roczn. tow.. lek.

galiecyjs. Lwów, 1869, str. 91—121).

Homojopatya w obec sejmu. (Przegl. lek. 1869,

Nr. 43, 44, 40).
O jodzie ze stanowiska kliniczno - praktycznego.

(Tamże, 1875, Nr. 37, 38).
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Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw. Jag. 1875,
w 8-ce, str. 17.

Sprawozdanie komisyi wysadzonćj z łona sekcyi
Iwowskićj Tow. lekarzy galicyjskich w celu zbadania
stanu zdrojowiska lubieńskiego. (Dwutyg. med. pub.
1877, str. 223—226),
Wrzód kiłowy stwardniały na grzbiecie języka

a raczćj mięsak wrzecieniasty (sareoma fusocellula-
re) języka, po części obłak (cylindroma) czyli naczy-
nio-mięsak splotowaty (angiosareoma plexiforme).
(Tamże, str. 245—246, 421—424),
„Piloearpmum_ muriatiecum jako środek poronny.

(Przegl. lek. 1878, Nr. 25).
Tayuya jako środek przeciwzołzowy i przeciwki-

łowy. (Tamże, 1878, Nr. 50).
O leczeniu niektórych chorób skórnych. (Tamże,

1880, Nr. 15, 16).
"Poż, w osobn. odb. Kraków, druk. uniw. Jag. 1880,

W 8-ce, str. 10.
Sur la valeur prophylactique de Texcision de la

selerose syphilitique initiale. (Annales de dermatol.
et de syphil. Paris, 1880).

Nadto przełożył dzieło Langleberta (ob).

Chądzyński Władysław Gustaw.
Du ećphalćmatome. Paris, 1865, w 4-ce. Diss.

inaug. :

Chełchowski Kazimierz, ur. 20 lutego
1858 r. we wsi Chojnowie, w powiecie
przasnyskim, gub. płockićj: do gimnazyum
uczęszczał w Warszawie; nauk lekarskich
słuchał w uniw. warsz. ( 1875—188). Obec-
nie jest asystentem przy klinice terapeu-
tycznój w szpitalu Dzieciątka Jezus.

Przerost i rozszerzenie serca pierwotne. (Gaz. lek.
1881, str. 669—694, 734—740). ABE

Chełmicki lulian, ur. w Gnieźnie 1825 r.;
ukończywszy gimnazyum w rodzinnóm
mieście, udał się do Berlina, gdzie słuchał
medycyny od 1846 do 1850 r.
De puerperarum eura. Berolini, typ. Schlesinger,

1850, w 8-ce, str. 30. Diss. inaug.

Chełmiński Antoni, wychowaniec uniw.
warsz., dawnićj lekarz szpitala prazkiego,
obecnie lekarz przy fabryce papierniczej
w Soczewce.
W sprawie zastosowania lewara od wypuszczania

płynów z worka opłueni. (Medycyna, 1880, Nr. 43).
Przyczynek do zastosowania t. z. lewara do wy-

puszczenia wysięków z jamy opłuenćj. (Tamże, 1881,
Nr. 8).

Chełmiński Romuald, ukończył wydział
przyrodniczy i lekarski w uniw. Warsz.
Obecnie jest lekarzem miejscowym w szpi-
talu Dzieciątka Jezus.
Wspólnie z T. Duninem opracował:
O statystyce szpitalnój. Zadanie statystyki szpital-

nćj, jój znaczenie dla statystyki lekarskićj w ogól-
ności, sposób prowadzenia, statystyka szpitala Dzie-
ciątka Jezus za rok 1879. (Kronika lekarska, 1880,
Nr. 13—16).

- Chiacor, ob. Buccella.
Chlebowski Jan, ur. 1810 r. w m. Zato-

rze w Galicyi, początkowe nauki pobierał
w Wadowicach a następnie w liceum św.
Barbary w Krakowie. W r. 1829 wstąpił
do uniw. jagiellońskiego, w którym według
ówczesnego urządzenia uczęszczał przez
dwa lata na wydział filozoficzny a następ-

nie przez lat 4 na lekarski. W r. 1835 przy-
był do Warszawy; w 1838 r. został ordy-
natorem szpitala Dzieciątka Jezus i na tćj
posadzie aż do zgonu pozostawał. Um. 27
marca 1864 r.

Spostrzeżenia swe lekarskie pomieszczał w Pa-
miętniku "Tow. lek. warsz. i Tygodniku lekarskim,
a mianowicie: -
Morbus niger Hippoeratis, Melaena. Ileus czyli

Miserere. (Tyg. lek. 1848, Nr. 20).
Przerost śledziony (Hypertrophia lienis), Zapale-

nie opłuenóćj (Pleuritis), Rozdęcie aorty brzusznej
(Aneurysma aortae abdominalis). (Tamże, 1849,
Nr. 4).

Zatrucie kwasem siarczanym.
warsz. T. V, 1841, str. 17).

Zatrucie kwasem siarezanym zakończone śmiercią..
(Tamże, T. XII, 1844, str. 15).

Skuteczność extraktu wroniego oka w sparaliżo-
waniach. (Tamże, T. VII. 1842, str. 188. T. X, 1843,
str. 116. T. XII, 1844, str. 30).

Hemiplegia, szybkie wyzdrowienie.
XXIV, 1850, str. 34).

Arachnitis, kołtun. (Tamże, T. XXVII, 1852, str.
164).
Utrata czucia w połowie ciała. (Tamże, T. XXXIX,

1858, str. 51).
Zapalenie płue z obłędem pijackim. (Tamże, T. X1843, str. 113). RY
Pleuro-pneumonia, rheumatismus, anasarca. (Tam-

że, T. XXIV, 1850, str. 35).
Rak płuca prawego. (Tamże, T. XXXIX, 1858,

str, 152).
Febris intermittens. Rheumatismus vagus, Peri-

carditis rheumatica. (Famże, T. XXIV. 1850, str. 31).
Szezęśliwy przebieg i ukończenie gorączki tyfoi-

dalnój. (Tamże, T, XXIV, 1850, str. 29).
Gorączka tyfoidalna, wyzdrowienie. (Tamże, T.

XXVII, 2 p., 1852, str. 166).
aż nerki; śmierć. (Tamże, T. XXXTX, 1858, str.
45).
Zapalenie kiszki ślepćj (perityphlilitis, ileus). (Tam-

że, T. XXXIX, 1858, str. 148).
Sparaliżowanie końezyn górnych i dolnych i utrata

mowy w okresie zapowiednim ospy. (Tamże, T. XLI,
1859, str. 132).
Ospa w szpitalu Dzieciątka Jezus w kwartale

czwartym 1859 r. (Tamże, T. XLII, 1860, str. 268).
Postrzeżenia w oddziale wewnętrznym kobiet. (Hy-

drops ovaxii, peritonitis ex laesione chemica). (Tam-
że, T. XLIII, 1860, str. 269).

Chłapowski Franciszek, hrabia, ur. 1847 r.
w Czerwonćj wsi w Poznańskióm, nauki
początkowe odbywał w Metzu (1857—1861)
i Poznaniu (1861—1866); medycyny słuchał
od 1866 r. w Berlinie, 1868 r. w Heidel-
bergu a potem znów w Berlinie, gdzie
1870 r. dyplom doktorski uzyskał. Czas
niejaki był lekarzem w Hucie królewskićj
na Szląsku, gdzie występując jako obrońca
ludu wielkie dla narodowości polskićj poło-
żył zasługi. Od 1877 r. jest członkiem Izby
Panów w Berlinie; obecnie stale mieszka
w Wrocławiu. Wydał:
Ueber Aphasie. Berlin, G. Schade, 1872, w 8-ce,

str. 56. Diss. inaug.
O wydzielaniu śliny. (Archiv. Pfliigera, 1878).
Kilkanaście zmian chorobowych w jednym trupie

izwiązek tychże wzajemny (z wykładów prof. Vir-
chowa w Berlinie). (Przegl. lek. 1872, Nr. 44).

(Pam. Tow. lek.

(Tamże, TP.
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Trzy wykłady czytane na posiedzeniach ogólnych

Naukowego Towarzystwa Akademików polskich
w Berlinie, w ciągu r. 1872—1873. Poznań, nakł. aut.,
Leitgeber i Sp., druk. Kraszewskiego, 1872, w 8-ce,
str. III, 32, 29, 382. A mianowicie:
O wykładach popularnych, mianowicie z pola nauk

przyrodniczych. Poznań, nakład autora, Leitgeber,
1872, w 8-ce, str. 32.
O współdziałaniu Faradaya w przeobrażeniu no-

woczesnem niektórych pojęć w fizyce. Poznań, nakł.
aut., Leitgeber et Com., 1572, w 8-ce, str. 29.
O stosunku nauk przyrodniczych do innych nauk.

Poznań, Leitgeber i Spółka, druk Kraszewskiego,
1873. w 8-ce, str. 32.

Nadto w Hucie królewskićj i Bytomiu na Górnym
Szląsku wygłosił szereg wykładów dotyczących higie-
ny ludowej. (Czasopismo Oświata).

„Chłędowski Adam Tomasz, (1790—1855),
bibliograf, literat, nie lekarz, ogłosił:
Uwagi nad rozprawą d-ra Weese o kołtunie. Druk

w Pam. lek. warsz. T. I, str. 248—260.
Toż, po niemiecku w Leo Magazin, Jahrg I, Heft 3

str. 395—413.
z Chmielnik Jan Łukasz.
Diss. de angina. Basileae, 1621. w 4-ce.
z Chmielnik Marcin (Chmielecius' Marti-

nus), ur. w Lublinie 5 listopada 1559 r.,
nauk filozoficznych i lekarskich od r. 1577
słuchał w Bazylei, gdzie 1587 r. stopień
doktora medycyny uzyskał, W r. 1589 zo-
stał w akademii bazylejskićj professorem
logiki i przedmiot ten przez 21 lat wykła-
dał; 1610 r. objął tamże katedręmedycyny.
Był niejednokrotnie dziekanem wydzialu
lekarskiego i filozoficznego. Umarł 3 lipea
1682 r. Wydał:

Diss. de pleuritide. Basileae, typ. Oporinianis, 1587,
w 4-ce, str. 7. Diss. inaug.

Diss. de humoribus. Basileae, 1619, w 4-ce.
Diss. de elementis. Basileae, 1623, w 4-ce.
„Znane są także jego listy drukowane w Oista me-

dieca Hornunga.
Por. Biograph. módicale, T. III, str. 272. Roczn.

wyd. lek. 1II, 445. Wizer. i roztr. nauk. 1839D3305
str. 145.

Cnmielowski Jan, ur. na Szląsku 1775 r.,
początkowo oddawał się teologii; w r. 1799
rozpoczął w Wrocławiu studya lekarskie,
późnićj służył w wojsku, stopień doktora
medycyny uzyskał dopiero 1821 r.
De febre nervosa lenta. Vratislaviae, 1521, w 8-ce,

str. 36. Diss. inaug. ;
Chocewicz Kazimierz, rodem z Wołynia.
De Potite. Montpellier, 1841. Diss inaug.
Chodakowski Leon, lekarz powiatu san-

domierskiego, zmarły 1878 r., gorliwy spół-
pracownik Tygodnika lekarskiego, ogłosił:
„Womit łajnisty. (Passio ii ea, Ileus, Chordapsus,

Miserere), (Tyg. lek. 1849, Nr. 19).
0 chorobach w czerweu i lipcu r. b. w Sandomierzu.

(Tamże, 1849, Nr. 32).
1850,Ned ych lekarza (z Hufelanda). (Tamże,

owsze badania nad gorączką w ogóle (podług
Andrala). (Tamże, 1850, Ńr. 15—17).
5 leczeniu dysenteryi. (Tamże, 1850, Nr. 42-—46).

kurezu i paraliżu muszkułów krtaniowych i ztąd886) U chorobach u dzieci. (Tamże, 1851, Nr.

SŁOWN. Lek. POL.

b

O gastrycyzmie (De Tembarras gastrique) przez
D-ra Macario. (Tamże, 1852, Nr. 36, 38, 40, 42, 44, 46).
O użyciu pokarmów w chorobach ostrych i ehro-

nicznych. (Tamże, 1853, Nr. 47),
Poród w paroxyzmie febry, cząstkowe przyrośnię-

cie i uwięzienie łożyska. (Tamże, 1853, Nr. 51).
. Historya analityczna, krytyczna, filozoficznaile-
karska magnetyzmu zwierzęcego, przez D-ra Bellan-
ger. (Tłóm.). (Tamże, 1854, Nr. 35—52).

Niektóre nowsze spostrzeżenia nad atrofią dzieci.
(Tamże, 1856, Nr. 5).
O rodzie chorób płuenych (Pathogenesis morborum

pulmonum). (Tamże, 1856, Nr. 18—15).
O zapaleniu płue włóknikowóm. (Tamże, 1856,

Nico
Leczenie mlekiem i serwatką. (Także, 1857, N. 21).
Spostrzeżenia nad tyfusem dzieci, a mianowicie

nad epidemią r. 1855 i 1856, przez D-ra Lederer.
(tłóm.) (Tamże, 1857, Nr. 24—36).

Slepota noena (Hemeralopia). (Tamże, 1858,N. 22),
O działaniu i użyciu kąpieli morskich. (Tamże,

1858, Nr. 28—30).
Publiczne prelekcye nad chorobami macicy prof.

Oppolzera. (Tamże, 1853, Nr. 31—34).
Takt lekarski (z Forgeta). (Tamże, 1861, Nr. 5, 6).
O puszezaniu krwi w zapaleniu płue (podług poję-

cia Giinsburga). (Tamże, 1861, Nr. 35).
O naturze i leczeniu dychawicy (asthma). (Tamże,

1862, Nr. 50).
O upuszezaniu krwi w zapaleniu płue (podług

uwag D-ra Jaeeoud w tym przedmiocie). (Tamże,
1865, Nr. 20).
O leczeniu chorei przez prof. Oppolzera. (Tamże,

1864, Nr. 4).
O przyczynach i leczeniu duszności (dys noea),

objawiającćj się przy zapaleniach płue. (Wyjątet
z Spital-Zeitung). (Tamże, 1864, Nr. 21, 22),

Spostrzeżenia nad tyfusem (podług wykładu prof.
Skody). (Tamże, 1864, Nr. 33—35).
Leczenie ran i wrzodów aloesem przez p. Delioux

de Savignac w Paryżu. (Tamże, 1865, Nr. 12).
Krup i Diphtheritis. Dławiee i błoniea. (Tamże,

1865, Nr. 43).
O zapaleniu opon mózgu i rdzenia pacierzowego.

(Meningitis cerebralis et spinalis. (Klinika prof.
Skody). (Tamże, 1865, Nr. 45—49).

Porażenie kończyn dolnych (paraplegia). (Pam. tow.
lek. warsz. T. XXXVII, 1857, str. 56). O owyższym
wypadku N.edzielski ogłosił swe uwagi. (Tamże,
T. XXXVIII, 1857, str. 309).
Uwagi nad korrespondencyą D-ra Niedzielskiego

(Tamże, T. XXXIX, 1858, str. 160).
Nowsze pojęcia o zapaleniu. (z patologii Bouchut).

(Tamże, T. XL, 1858, str. 113).
O ospie. (Tamże, T. LXVII, 1872, str. 189).
Zakład przyrodoleczniczy w Nowóm Mieście. (Gaz.

lek. T. XXIII, 1877, str. 155—157).

Chodasewicz Michał.
De'asphyxia. Vilnae, 1826, w 8-ce, str. 45. Diss.

inaug.

Chodecki Władysław, ur. w Warszawie
1855 r., ukończywszy gimnazyum w mieś-
cie rodzinnóm, nauk lekarskich rozpoczął
słuchać 1873 r. w Krakowie, w r. 1874
przeniósł się do Berlina, gdzie po długiej
przerwie spowodowanćj ehorobą, dopiero
w r. 1880 dyplom doktora medycyny uzys-
kał. Obecnie mieszka w Warszawie. Oprócz
wielu artykułów popularnych treści hygie-
nieznćj i lekarskićj, umieszczanych w cza-
sopismach warsz., ogłosił
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Ueber die Hodgkinsche Krankheit (Anaemia lym-
phatiea, Pseudoleucaemia, malignes Lymphom). Ber-
lin, 1880, w 8-ce, str. 27. Diss. inaug.

Chodkiewicz Stanisław, rodem z Poznań-
skiego.
Beitrag zu der Lehre von den Darmeinschiebungen,

so wie zu der Lehre von der amyloiden Entartung.
Kiel, 1878. w 4-ce, str. 18 i 2 tab. Diss. inaug.

Chodkowski Ludwik, ukończył nauki le-
karskiewWilnie ze złotym medalem i stop-
niem lekarza 1-ćj klassy; po odbyciu po-
dróży naukowćj za granicą został lekarzem
hr. Branickich; w Lubomlu mieszkał do
1851 r., następnie przeprowadził się do na-
bytćj przez siebie wsi Kuty w powiecie
włodzimierskim. Należał do najwięcćj po-
szukiwanych i najświatlejszych lekarzy
Wołynia. Umart 17 sie"pnia 1864 r., prze-
żywszy lat 49.

Sprawozdanie z postrzeżeń uczynionych w klini-
kach berlińskich w r. 1841. (Pam. T. l. w. T. VIII,
1842, str. 1—43).

Postrzeżenia praktyczne nad niektóremi chorobami
oczów pod względem terapeutycznym i chirurgicz-
nym. (Tyg. lek. 1849, Nr. 12i13). Podaje pewną
zmianę w operacyi zćzu.

Poniedziałki chirurgiczne D-ra Chassainac: 0 dre-
nowaniu chirurgicznóm. (Tamże, 1861, Nr. 10).

Chodorowski Andrzćj, rodem z gub. miń-
skiej.
De abscessu per congestionem. Vilnae, 1825, w 8-ee,

str. 51. Diss. inaug.
z Chojdzieża Michał, pierwszy stopień fi-

lozoficzny otrzymał w Krakowie 1506 r,
był lekarzem księcia Cieszyńskiego.

SE Rys.. str. 146. Muczkowski: 1. e.,
str. 148.

Chojnacki Franciszek, ur. 6 sierpnia 1851
roku w Brzozowie, w powiecie chełmiń-
skim; nauki gimnazyalne odbywał w Cheł-
mnie (1862 — 1872), lekarskie w Gryfii,

- (1872—1876). Uzyskawszy stopień doktora
medycyny w r. 1877, rok następny przebył
w obowiązkowój służbie w wojsku prus-
kićm; w r. 1879 osiedlił się w Osiu, w po-
wiecie świeckim, gdzie dotąd zajmuje się
wykonawstwem lekarskićm.
Ueber Schnenluxationen. Greifswald, 1877, w.8-ce,

str, 81. Diss. inaug.

Chojnowski Bronisław, ur. 5 maja 1836r.
na Ukrainie, we wsi Murzyńcach, w gub.
kijowskićj;, początkowe nauki pobierał
w Złotopolu (od r. 1846) i w Białój Cerkwi
(od 1849 r.); medycyny od 1858 uczył się
w Kijowie, gdzie 1658 r. otrzymał stopień
lekarza cum eximia laude i wnet został
assystentem kliniki terapeutycznój; wkrót-
ce potem został ezłonkiem towarzystwa le-.
karzy kijowskich a od r. 1860 sekretarzem
tegoż towarzystwa. W r. 1863 osiągnąw-
szy w Kijowie stopień doktora medycyny,
udał się w podróż naukową za granicę.
W r. 1865 osiadł w Warszawie i został do-
centem prywatnym patologii i terapii przy

wydziale lekarskim szkoły głównćj; po
dwóch latach został mianowany professorem
adjunktem patologii i terapii; a po otwarciu
uniwersytetu — professorem nadzw yczaj-
nym. kliniki terapeutycznój szpitalnój. Za-
raziwszy się tyfusem umarł 6 kwietnia
1810 r.
O wysięku do mleka podobnym —Roczne sprawoz-

danie z kliniki uniw. za r. 1859/60.--Kilka wypadków
z terapeutycznój kliniki.—Pogląd na źródła ciepła
zwierzęcego. (Cztery te prace drukowane w Sowre-
miennoj medicinie). :
Wypocina podobna do mleka. (Przegl. lek. 1865,

Nr. 49, 50).
Kilka słów o artykule P.Wunderlicha pod tytułem:

O użyteczności naparstni*y w brzusznym tyfusie.
(Tamże, 1863, Nr. 51. 52).
Korrespondeneya z Paryża. (Tamże, 1864, Nr. 48—

5L i 1865, Nr. 1, 2, 4,5, 6).
O dobowóm wahaniu temperatury ciała ludzkiego

w stanie zdrowia i choroby. (Roezn. tow. nauk. krak.
Pocz. 3-i, T. VIII, 1864, str. 313 — 401. Wyimki
ztój rozprawy umieszczone są także w Przegl. lek.
1864, Nr. 34—42. Wyszła także w języku rossyj-
skim jako rozprawa inauguralna. Kijów, 1868,
w 8-ce, str. 93, 1 tab.
O oddechu krtaniowym. (Pam. Tow. lek. warsz. T.

LVIEI, 1867, str. 205, 285).
"Toż, w osobn. odb. Warszawa, Cotty, 1867, w 8-ce,

str. 58. Rozprawa ta ogłoszona została po niemieeku
w Archiv. Virchowa (1870). Ocenę pracy powyższćj
podał Baranowski. (Pam. tow. lek. warsz., TF. LVIII,
1867, str. 174).
O przyczynach chorób skórnych w ogólności. (Gaz.

lek. 1867, Nr. 27, 28).
Gorączka pokrzywkowa. (Tamże, Nr. 48).
List otwarty do D-ra Baranowskiego z powodu

sprawozdania z rozprawy p. t. o oddechu krtaniowym.
(Tamże, 1867, Nr. 16 i 17).
Grzybek pasożytny cholery. (Tamże, Nr. 18).
O przeciwgorączkowóm działaniu ehininy. (Tamże,

Nr. i T. IV, Nr. 37).
Pogląd na rozwój historyczny i obeene stanowisko

dermatologii. (Tyg. lek. 1865, Nr. 47 i 48).
Choroby skórne (kurs litografowany).
(Życiorys Ohoynowskiego napisał F. Nawrocki

w Tyg. ill. 1870, Nr. 121 i Girsztowt w Gaz. lek. 1870,
Nr. 41). ć

Chojnowski Felix, w spisie professorów
akademii krakowskićj mylnie zwany Choj-
nackim. rodem z Szamotuł, stopień doktora
medycyny osiągnął w Krakowie 1536 r..
bez poprzedniego ubiegania się o stopień
magistra nauk wyzwolonych, jak tego wy-
magała ustawa. Był głośnym swego czasu
astrologiem. Qzy nie tenże w r. 1544 objął
kanonikat doktora medycyny w Poznaniu,
po śmierci Jana Wójcika?

Por. Roezn. wyd. le':. II, 47, III, 489. Oettinger:
1. c. str. 177. Gąsiorowski: 1. e. I, str. 214. Majer:
Wiadomości... str. 7, 8.
Chomętowski Stanisław, urodz. w maju

1838 r. w Gortatowicach w powiecie raw-
skim; ukończywszy gimnazyum realne
warsz. 1856 r., zapisał się do grona słucha-
czów nowo-otworzonćj akademii medyko-
chirurgicznćj; 1862 r. dyplom lekarski
uzyskał. Rok 1863 bawił za granicą a prze-
ważnie w Wiedniu, doskonaląc się w obra-
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nój specyalności — w nauce chorób nerwo-
wych i umysłowych. Po powrocie z Wied-
nia pracował jako asystent prywatny przy
Krysińskim i Pląskowskim w szpitalu Św.
Jana Bożego; w 1865 r. został ordynatorem
tegoż szpitala 1 na tój posadzie aź go zgo-
nu pozostawał. Ch. założył w Warszawie
pierwszy prywatny zakład dla chorób umy-
słowych i nerwowych. Um. 26 stycznia
1881 r.
O ehorobach umysłowych przez syphilis spowodo-

wanych. Warszawa, nakład aut., druk Gazety Pol-
skiej, 1864, w 8-ce, str. 22. (Oddruk z Tygod. lek.
1864, Nr. 35, 36).

Kilka słów o postępie psychiatryi w roku ubiegłym
(1864). (Pam. tow. lek. war. T. LILII, 1865, str. 161).

Obłęd w skutku zatkania trąb Eustachiusza.
(Tamże, T. LIV, 1865, str. 120).

Przypadki chorób umysłowych, przez przymiot
spowodowanych. (Tamże, T. LIV, 1865, str. 148).
Zakłady dla obłąkanych w W. Ks. Poznańskióm.

(Tamże, T. LV, 1866, str. 382).
Wyrazownietwo ehorób umysłowych. (Tamże, T.

LV1II, 1867, str. 295).
O leczeniu obłąkanych bez użycia środków krępu-

jących. (Tamże, T. LX, 1868, str. 277. T. LXI, 1869,
str. 302).

Kilka chorób nerwowych i umysłowych. (Tamże, T.
LXI, 1869, str. 84).
Dwa spostrzeżenia chorób umysłowych z bardzo

wydatnemi omamami zmysłowemi. (Tamże, T. LXII,
1869, str. 348),
Mania ogólna. (Tamże, T. LXIII, 1870, str. 9).
Melancholia cataleptica. (Tamże, T. LXII, 1870,

str. 278).
Kronika chorób nerwowych i umysłowych. (Tamże,

T. LXVI, 1871, str. 306. T. LXVII, 1872, str. 106).
O działaniu niestórych lekarstw w przebiegu cho-

rób umysłowych. (Tamże, T. LXIII, 1870, str. 179).
Obłąkanie przepuszezające. * (Tamże, T. LXXII,

1876, str. 327).
Elektroterapia w chorobach umysłowych. (Tamże,

T. LIV, 1865, str. 121).
Działanie kwasu karbolowego. (Tamże, T. LIIL,

1865,str. 267).
Papaweryna. (Tamże, T. LXII, 1869, str. 305).
rzypadek padaczki w następstwie choroby syfili-

tyeznćj. (Tamże, T. LIII, 1865, str. 471).
Padaczka w następstwie helminthiasis, (Tamże, T.

LXI, 1869, str. 7). |
Napady zbliżone do katalepsyi. (Tamże, T. LXI,
69, str. 85).

Aphonia uleczona jednorazowem zastosowaniem
Przdlu galwanicznego. (Tamże, T. LXX, 1874, str 70).
Galwanizacya n. spółezulnego w chorobie Base-

dowa. (Tamże, T. LV, 1866, str. 114).
Ohoroba Basedowa. (Tamże, T. LXX, 1874,str. 85).
Twierdzenia odnoszące się do psychiatryi sądowej,

Podane przez stowarzyszenie psychiatrów niemiec-
kich. (Tamże, TP. LVIII, 1867, str. 295).
: ozpoznanie wątpliwego stanu umysłu (opinia są-
towo-lek.). (Tamże, T. LXII. 1861, str. 411).
Obłąkanie w obee sądów eywilnych w kraju na-

*zym. (Tamże, T. LXIV, 1870, str. 280, 291, T. LXV..
11, str. 12),

10, Powiedzialneści częściowej. (Tamże, T. LXV,
„ Str. 71, 184).

dE, > nad stanem umysłowym obwinionego o mor-
iw (1 pe T. LXIX, 1878, str. 47). Ę

ż «danie prądów galwani yzh na nerwy. (Tam-że, TD. LXYI,1866, mR aj zh na nerwy. (

Przewodnietwie tkanek odnośnie do prądów

elektro-galwanicznych. (Tamże, T. LXVI, 1866, str.
232). 4
Moczotok mimowolny (ineontinentia urinae) usu-

nięty przez użycie stałych prądów. (Tamże, T. LXIX,
1873, str. 12).
O kąpielach galwanieznyck. (Tamże, T. LXXI,

1875, str. 532).
Zimniea z obłąkaniem. (Tamże, T. LXXII, 1876,

str. 326). :
Obłąkanie przepuszczające. (Tamże, T. LXXI,

str. 327). 3
Obłąkanie w obee sądów cywilnych w naszym kra-

ju. (Klinika. T. VII, 1870, str. 337 — 342, 358—356,
369—374, 385—388, 401—405).
Nowy sposób leezenia posępnicy z otępieniem

(Melan *holia attonita) za pomocą elektryczności in-
dukcyjnćj (prądów przerywanych). (Gaz. lek. T. I,
1866, str. 101—106, 133—136).
Obłęd ostry (delirium aeutum). (Tamże, T. VI, 1869,

str. 481—486).
Obłęd ostry z bardzo wydatnemi omamami wzro-

kowemi. (Tamże, str. 713—718).
Choroba Basedowa—podług Kulenburga i Gutt-

manna. (Tamże, str. 774—777/, 839—848, 856—859,
869—875). 7

Melancholia z objawami do katalepsyi zbliżonemi.
(Tamże. T. VIII, 1870, str. 697—701).
Przegląd psychiatryczny literatury zagranicznćj.

(Gaz. lek. T. IV, Nr. 35).
Przegląd psychiatryczny za r. 1863. (Gaz. lek. T.

VI,:1869, str. 674—678, 758—762).
Mania ogólna z wydatnemi omamami wzroku i słu-

chu. (Gaz. lek. T. X, 1871, str. 497—501).
Szał melancholiczny (raptus melancholieus). Wy-

padek sądowo-lekarski. (Tamże, T. X, 1871, str.
131—T42, 157—159 i 774). k 5

Moczotok ciągły.Otępienie melaneholiczne. Wy-
leczenie po jednorazowóm zastosowaniu prądu gal-
wani znego. (Tamże, T. XIV, 1873, str. 113—120).

Życiorys Adamowicza. (Kłosy, 1872. Nr. 355).
Zyciorys Groera. (Tamże,'T. XXII, Nr. 563),
Życiorys Chałubińskiego. (Tamże, 1873, Nr. 411):
Homo versus Darwin, czyli sprawa o pochodzeniu

człowieka. Z angielskiego przełożył Dr. Bonifacyusz
Nemo. Warszawa, redakcya Kroniki rodzinnćj,
1874, w 8-ce, str. XV i 164.
(Wizerunek oraz życiorys St. Chomętowskiego na-

pisany przez Dobieszewskiego umieściły Kłosy, T.
XXXIINr. 816).

Choński Kazimierz, ur. 13 kwietnia 1814
r. w Krzemieńcu, gdzie ojciec jego był pro-
fessorem prawa1 ekonomii politycznćj; nau-
ki lekarskie ukończył w Berlinie 1837 r.
Mając sobie potwierdzony stopień naukowy
w Wilnie 1358 r., został głównym lekarzem
w dobrach massy po-Radziwilłowskićj i po-
zostając na tem stanowisku lat kilka,
przy pomocy ośmiu wydziałowych leka-
rzy urządzał szpitale i apteki dla wloś-
cian. W r. 1845 ze Słucka przeniósł się do
Wilna. gdzie został starszym ordynatorem
w szpitala miejskim i członkiem guber-
nialnego zarządu lekarskiego; równocześnie
piastował zaszczytny urząd vice-prezesa
tow. lek, wileńskiego. W r. 1850 miano-
wany został Inspektorem urzędu lekar-
skiego gub. wołyńskiej w Żytomierzu.
W r. 1560 porzucił zawód urzędniczy i 0-
siadłszy na wsi, oddał się prawie wyłącznie
pracom ziemiańskim, nie uchylając się oą
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posług obywatelskich jako członek ko-
misyi włościańskićej w Żytomierzu i cen-
tralnój komisyi w Kijowie. Um. w czerwcu
1882 r.
De vitio quodam primae formationis inferiorem po-

tissimum tubi intestinalis partem et vesicam urina-
riam spectante. Berolini, formis Nietackianis, 1887,
w 4-06, str. 14, 1 tab. Diss. inaug.
Uwagi nad naturą, działaniem i użyciem Dru-

skienniekich wód. Wilno, R. Daien Rafałowiez, 1841,
w12-ce,str. VILi 51. (Odb. z Pam. t. 1. T. V, 1841).

Toż, Wilno, Rafałowicz, 1851, w 8-ce. =
Postrzeżenie o skuteczności chiny przeciw rozwi-

niętćj wściekliźnie. (Praktyczne postrzeżenia, przez
Adamowicza, T. I, 1846, str. 45$—52).
Pomysły do reformy w dobrach szlacheckich, mia-

nowicie na Wołyniu. Warszawa, Orgelbrand, 1859,
w 8-ce.

Choraszewski Jan, ur. 1548 r. w Poznań-
skiem, do gimnazyum uczęszczał w Trze-

mesznie, Gnieźnie i Głogowie, medycyny
słuchał od 1870 r. w Gryfii, 1872r. w Stras-
burgu i 1873 i 4 w Gryfii.
Untersuchungen iiber den Einfluss des Aderlasses

auf die Kórpertemperatur. Greifswald, 1874, w 8-te,

str. 30. Diss. inaug.
Chorążewicz Michał był lekarzem ob-

wodu kieleckiego. Ogłosił:
Niektóre myśli o wodnych puehlinach i opisanie

przypadku wodnój puchliny mózgu, pomyślnie ukoń-

czonego. (Pam. lek. warsz. T. II, str. 506—525).

z Chotkowa Piotr, syn Jana, pochodzenia
kmiecego, urodzony we wsi Chotkowie pod
Bodzanowem, stopnie filozoficzne uzyskał
w Krakowie 14541 1457 r. Późnićj prze-
niósłszy się do Bolonii, przykładał się w ta-

mecznój akademii do nauk lekarskich i tu

stopień doktora medycyny otrzymał, a na-

wet sam późnićj naukę tę wykładał. Bo-
lesław, książę mazowiecki, powodowany
sławą uczonego rodaka, zawezwał go do

kraju i powierzył mu wychowanie wła-
snych synów. Odtąd Chotkowski rosnąc
w coraz większe łaski monarsze, wkrótce
objął probostwo w Makowie, został kano-
nikiem w kolegiacie warszawskićj i łowic-
kićj, kanonikiem katedralnym płockim, po
śmierci Jana Słonki z Główczyna 1471 r.
mianowany był kanclerzem; oprócz tego
około 1478 r. otrzymał probostwo Św. Mi-
chała w Płocku, 1480 r. probostwo w £om-
ży, aw r. 1481 zaszczycony został godno-
ścią biskupa płockiego. Szpital Św. Ducha
w Pułtusku powstanie swe Chotkowskie-
mu zawdzięcza. Mąż ten pełen zasług umarł
15 sierpnia 1497 r. Pozostawił w rękopisie
dwa dzieła, z których jedno: .

Matthaei Sylvatiei medici elarissini pandectae
medieinales explanantes peregrina medieinarum vo-
cabula vel a graeca vel ab arabiea lingua detracta.
ol., znajdowało się w bibliotece Załuskich.
Drugie:
Medieinalia seereta ex auetoribus diversis, w 4-0,

ma się znajdować w bibliotece biskupićj w Płocku.
Por. Enecykl. powsz. V, 494. Święcki: Hist. pam.

1, 37. Jocher: Obraz bibliogr. I, 332. Niesiecki: Ko-
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rona polska, I, 292. Paprocki: Herby rycerst. 284,
368. Gawarecki: Pisma histor. 129. Wiszniewski: LV,
192. Muczkowski: |. e. str. 113, 1i6. Oettinger: Rys...
str. 86.

Chotomski Ferdynand Dienheim Praw-
dzie, ze Szczawina, ur. na Podolu galicyj-
skiem we wsi Kokoszyńcach 19 stycznia
1/97 r.; początkowe nauki pobierał .w Bu-
czaczu u bazylianów a późnićj w konwikcie
ks. pijarów na ZŹoliborzu w Warszawie.
W bardzo młodym wieku zaciągnął się
w szeregi armii Napoleona Iijuż 1811 r.
mianowany został podporucznikiem. Rok
1813 przepędził na wszechnicy wiedeńskićj.
W r. 1814 przyjęty został do pułku gwar-
dyi grenadyerów wojska polskiego w sto-
pniu porucznika; wkrótce mianowany in-
struktorem szkoły podchorążych i kapita-
nem gwardyi, juź 1818 r. przeszedl do
służby cywilnój a mianowicie do ministe-
ryum spraw wewnętrznych i policyi w wy-
dziale administracyi a następnie do mini-
steryum oświecenia. W r. 1824 mianowa-
ny został kuratorem szkól województwa
krakowskiego; późnićj objął obowiązki in-
spektora w wydziale prawnym uniw. war.
W r. 18380 wrócił do służby wojskowej
w stopniu majora, wkrótce awansowany
był na podpułkownika i podszefa sztabu
a w końcu na pułkownika i naczelnika
głównego sztabu przy generale Rybińskim.
Po r. 1831 przeniósł się do Francyii w Pa-
ryżu przykładał się do nauk lekarskich;
w r. 1842 stopień doktora medycyny osią-
gnął W r. 1845 mianowany został leka-
rzem biura dobroczynności XII okręgu m.
Paryża, równocześnie obrany był człon-
kiem stowarzyszenia lekarzy XII okręgu
oraz członkiem stowarzyszenia lekarzy pa-
ryzkich. W r. 1849 objął obowiązki lekarza
w hutach żelaznych i kopalni węgli kamien-
nych w Fiennes. Oprócz zajęć lekarskich po-
święcał się malarstwu, sztycharstwu, histo-
ryi i archeologii. Zaliczony był do rzędu
malarzy francuzkich; wiele obrazów je-
go pędzla znajdowało się na wystawie
sztuk pięknych w Paryżu i w Boulogne sur
mer. Nadto powołany został na członka
towarzystwa literackiego i statystycznego
w Paryżu i antykwarskiego w St.-Omer;
już od r. 1819 był członkiem tow. nauk.
krakow. W r. 1857 wrócił do kraju ro-
dzinnego, 1859 r. objął obowiązki lekarza
w ordynacyi Zamoyskich w Szezebrzeszy-
nie, ale nie na długo, gdyż już 1860 r. wy-
jechał za granicę i jako pułkownik ocho-
tników odbył całą kampanią włoską w dy-
wizyi generala Oosenza. Rząd włoski, po
rozpuszczeniu wojsk ochotniczych, przyznal
mu tytuł pułkownika gwardyi i do r. 1870
t. j. do końca jego bytności w Turynie pła-
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cił mu pensyą do tego stopnia przywiąza-
ną. W r. 1870 w przejeździe do synów,
naówczas mieszkających w Czerniowcach,
okradziony ze wszystkich swych rzeczy,
pieniędzy, znacznćj ilości obrazów olej-
nych i akwarel własnój roboty, rozlicz-
nych rękopisów, —uległ rozstrojeniu władz
umysłowych i w tym stanie już do końca
życia pozostał Umarł w majętności syna
w Gulezewie pod Płockiem 22 października
1880 r.
Górno-uczone kobiety, komedya w 5 aktach (wier-

szem). Lwów, nakł. i druk Pillera, 1822, w 8-ce,
str. 110.

Opis ptaków królestwa Polskiego. Ornithographie
du royaume de Pologne. Ornithographie des Kónig-
reichs Pohlen. (Tekst polski, francuzki i niemiecki).
Warszawa, nakł, autora, 1830, w 4-ee. Zeszyt 1 i 2,
stu 11, tab. kol. 6 i: str. 11, tab. kol. 5, (Dzieło to
miało wyjść w 5 tomach po 12 poszytów).

"These pour le doctorat en módecine prósentće et
soutenue le 18 mai 1842. 1. Determiner si les difić-
renees qwoffrent certaines maladies et qui en con-
stituent la varićtć sont representćes par les altóra-
tions anatomiqnes qui-leur correspondent. 2. Dans le
traitement des tumeurs órectiles faut-il prófórer la
cauterisation 4'l'exeision ou 4 la ligature de la base
de la tumeur? Quel traitement doit-on employer eon-
tre les tumeurs óreetiles des membres? 8. Quelles
sont les fonetions de la protuberance annulaire et du
bulbe rachidien? 4. Des inconvenients du chlorure de
cehaux mis en contact immediat avee le cadavre que
Von veut dćsinfeeter. Paris, Rignoux, 1842, w 4-ee,
str. 22.
Odpowiedź panom Chełmiekiemu i Zwierkowskie-

mu na broszurę ogłoszoną przez nich w Paryżu 20
lutego 1843 r. p. t. Objaśnienia na urzędowych do-
"wodach oparte, tyczące się przywłaszczenia władzy
prezesa Rządu narodowego. Paryż, 1843, w 8-ce.
Do jenerała Rybińskiego w imieniu obecnych ofi-

cerów polskich na obehodzie roczniey bitwy pod Gro-
R. 25 lutego 1844 r. Paryż, Martinet, w 8-ce,
str. 2.

Obrona Rybińskiego. Paryż 1845.
List ziemianina polskiego do emigracyi i okólnik

o komitecie narodowym polskim do kraju. Paryż,
(1844), w 8-ee.

Toż. List drugi, 1845. -
Jan Zahorowski, powieść (poemat) historyczna

z czasów Jana Sobieskiego. Paryż, druk. Maulde et
enou, 1845, w 8-ce, str. 48.
Poż, tamże, 1846, w 8-ce.
Sztuka zachowania zdrowia. Ułożona przez szkołę

Salernitańską. Tłomaczenie wierszem. Warszawa,
W druk. Gaz. codzien., 1858, w 8-ee, str. 43.

Toż, w Tyg. lek. 1858, Nr. 1, 3, 4, 6, 8—16.
_ Niektóre uzupełnienia podróży po ziemiach pol-
skich Juliana Ursyna Niemcewicza drukowanćj
a gorebnegu 1858. (Biblioteka warsz. 1860, IV,17

ć AE r. 1818 był współpracownikiem Tygodnika pol-
skiego, Jaki wychodził w Warszawie pod redakcyą

r. Kielńskiego. W r. 1821 wraz z Bug. Brockim re-
agował: Pamiętnik galicyjski. Opracował atlas pa-

zł, g afiezny obszernych rozmiarów i takowy późnićj
ożył w darze Wiktorowi Emanuelowi.
Jad" swych podróży po dawnych ziemiach pol-
za zbierał widoki miejse i gmachów zasługują-
dA uwagę, które w pierwszych latach wydaw-
IA a Tygodnika ilustrowanego bywały w nim po-

. SZcząne, W Poznaniu pozostawił dotąd niewydane:
istoryą Kozaczyzny, Atlas starożytności „łowiań-

skich przed i po-chrześciańskich, illustracye do Ma-
ryi Malezewskięgo i eałą trawestowaną Eneidę Wir-
gilinsza, którą ostatecznie ukończył, mając już lat
blizko 70.

Biblioteka warsz. tow. lek. posiada atlas chorób
skórnych, przez Chotomskiego odrobiony.
. (Wizerunek oraz życiorys Chotomskiego znajduje
się w Nr. 802 Tyg. illustr. z r. 1881).

Chotyniecki Konstanty, rodem z Sie-
niawy.
, De podagra. Viennae, 1813, w 8-ce, str. 46. Diss.
Iimauę.

Chraplowski Gallus z Bochni, syn Jakó-
ba, 1578 r. promowany w Krakowie do
stopnia bakałarza, 1577 r. do stopnia ma-
gistra nauk wyzwolonych, był przybocz-
nym lekarzem Zygmunta IIL.

Por. Muezkowski: l. e. str. 217, Grabowski: Star.
wiad. o Krakowie, str. 225.

Chromy Tomasz Emanuel (von Ruhmfeld),
nauki lekarskie ukończył w Krakowie
15802-r., był lekarzem przy żupach solnych
wielickich. Wydał:
Najnowsze dostrzeżenia nad chorobą  kołtona.

Za dodatek do historyi jego natury, własności i środ-
ków leczenia służące, w okolicy Krakowa i części
Galicyi zachodnićy zebrane. Kraków, J. Maj, 1809,
Ww 8-ce, str. 130.
NeuesteAnsicht desWeichselzopfs in seinen Grund-

ursachen. Kin Beitrag zur Geschichte, Natur, Eigen-
schaft und Heilart desselben in der Gregend von Kra-
kau. Freyberg, 1818, w 8-ce, str. 104.

Toż, 1828 w 8-ce. Ź
Na posiedzeniu Towarzystwa gospodarezo-rolni-

czego krakowskiego czytał rozprawę: O podniesie-
niu chowu bydła.

Chronicz Bernard, pierwszy stopień filo-
zoficzny uzyskał w Krakowie 1649 r., na-
stępnie kształcił się w Padwie, gdzie 1654r.
był obrany radeą a 1656 r. asesorem od-
działu narodowości polskiej.

Quaestio physiea de temperamento mixto. Qraco-
viae, 1458, w 4-ce.

Panegyrieus D. Georgio Lubomirski, supremo re-
gni Poloniae Mareschaleo. Oraeoviae, 1661, tol., k.
nl. 24. ;

Chrościewski,ER Stanisław,
z przydomkiem Niger, był rodem z Ciecha-
nowca; do nauk lekarskich przykładał się
w Lipsku(?), gdzie stopień doktora medycy-
ny uzyskał. Wróciwszy do kraju bawił po-
czątkowo w domu Górków, jako ich le-
karz nadworny; następnie przeniósł się do
Poznania i w mieście tóm znaczną część
życia strawił na usługach publicznych.
W r. 1567 nie uchylił się od sprawowania
obowiązków burmistrza. W nagrodę zasług
położonych dla miasta i kraju uzyskał Chr.
od Zygmunta Augusta przywilej (datowa-
ny w marcu 1549 r. w Krakowie), wyłą-
czający dom jego w Poznaniu od wszelkich
poborów królewskich i miejskićj nad nim
jurysdykcyi. Wydał:

Epieedium in mortem immaturamillustris, principis
domini Joannis de dueibus Lithuaniae, praesulis po-
snaniensis. Lipsiae, apud Valentinum Schumann,
1538, W 4-ce,
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Libellus de humoribus.
Petrieovii, 1570, w 8-ce.
Górce.

Libellus de usu ligni guaiaci, Craeoviae, apud Andr.
Petricovium, 1576, w 8-ce.

Stanislai Nigri Poloni elegia elegans in laudem
thermarum carolinarum, de earundem natura et usu.
(Sehenckius, Bibliotheca medica, str. 483).

Libellus de odore—pozostał w rękopisie.
Por. Łukaszewiez: Obraz m. Poznania, T. II, str.

188. Gąsiorowski: Zbiór... I, 250. Tromler: De Polo-
nis latine doctis diatribe, str. 28. Roczn. tow. przyj.
nauk. T. VIII, 258. Wizerunki i roztrząs. naukowe.
T. XII, 1840, str. 140.

Chrościewski, Chrościejowski Jan Hiero-
nim, syn Stanisława, ur. w Poznaniu, me-
dycyny uczył się w Krakowie i w Padwie.
Wróciwszy do Poznania, zyskał sobie sła-
wę zdolnego lekarza. W r. 1612 pelnił
obowiązki burmistrza poznańskiego wraz
z Janem Borkiem, także lekarzem. . Wy-
dał odezyty nauczyciela swego H. Mercuria-
lisa (1580—1606) o chorobach dzieci.
De morbis puerorum, tractatus locupletissimus at-

que doctissimus; ex ore praeceptoris sui Hieronymi
Merewialis diligenter exeeptus inque libros tres di-
gestus.  Venetiis, apud Paulum Meietum, 1583,
w 4-ce. Przypisane senatowi Poznańskiemu. Pod de-
dykacyą podpisany Joannes Groseesius.
Drugie wydanie z tytułem nieco zmienionym:
De morbis puerorum, tractatus loeupletissimi, va-

riaque doctrima referti non solum medicis verum
etiam philosophis magnopere utiles. Ex -0re exeel-
lentiss. Hieronymi Mereurialis diligenter excepti
atque in libros tres digesti. Venetiis, apud Juntas,
1588, w 4-ce, str. 116.

Toż, Francofurti, Wechel, 1584.
'Poż, Venetiis apud Juntas, 1601, w 4-ce.
'Toż, Venetiis, apud P. Meietum, 1615, w 4-ce.
Hieronymi Mercurialis Foroliviensis de morbis

puerorum item de venenis et morbis venenosis. Qui-
bus adjuneta est censura Hippoeratea. Basileae, ex
oft. Pernea per Conr. Waldkirch, 1584, w 8-ce.

Toż. Francofurti, 1615, w 8-ee, str. VI, 478. Zawie-
ra nadto Epistolam Alexandri Tralliani de lumbrieis.

Tłomaczenie na język niemiecki przez Uffenbacha
wyszło we Frankfurcie 1605, in fol.
„Por. Dyke. biogr. powsz, str. 269. Rocz. wyd. lek.

III, 441. Gąsiorowski, I. 294. Roczn. tow. p. n. VII,
260. Haller: Bibl.ehir.I, 227,

Chróściński Felicyan Ludgard, ur. w Gra-
bowój w Krakowskiem.
Des fraetures de la elarieule. Paris. Rignoux,

1845, w 4-ce, str. 42. Diss. inaug.

Chrostowski Bronisław, ur. 12 maja 1852
roku we wsi Suchodół, w powiecie soko-
lowskim, gub. siedleckićj; do gimnazyum
uczęszczał (1862—1869) w Suwałkach: do
nauk lekarskich przykładał się w Warsza-
wie (1869—1874); stopień doktora medycy-
ny uzyskał 1880 r. Od r. 1875 — 18979 był
asystentem kliniki diagnostycznój przy
prof. Baranowskim. W r. 1879 pełnił obo-
wiązki lekarza miejscowego w szpitalu
Dzieciątka Jezus. Od r. 1880 jest ordyna-
torem w szpitalu św. Rocha w Warszawie.

Przypadek ostrego zapalenia nerek, mocznica
(uraemia), wyzdrowienie, (Medycyna, 1875, Nr. 28).

Cracoviaa, in off. Andr.
Przypisane Łukaszowi

O działaniu wodnika bromalowego na krążenie
krwi. (Pam. t. 1. w. T. LXXVI, 1880, str. 583 — 625).

Toż, w języku rossyjskim, jako rozprawa inaugu-
ralna. Warszawa, druk. Kowalewskiego, 1980, w 8-ce,
str. 56.
Przypadek szkarlatyny i ospy razem przebiegają=

edj. (Głaz. lek. 1881, str. 1074—1077).
Chrystowski Stefan.
Sposób poznawania i domowego leczenia najwa-

żniejszych chorób epidemieznie panujących między
dziećmi. Dla użytku wiejskich mieszkańców. Kijów,
J. Zawadzki, 1855, w 8-ce, str. IV i 105. ż

Chryzostom z Nowego Miasta, ob. z No-
wego Miasta Ohryzostom.

Chrzanowski Włodzimierz.
Obraz ruchu zdrojowego w Rabce, w r. 1868.

Kraków, 1869, w 8-ee, str. 8.
Toż, z r. 1869. Kraków, 1870, w 8-ce, str. 8.
Toż, z v. 1870. Kraków, 1870, w 8-ee, str. 13.
Chrząszcz Mikołaj, rodem z Ukrainy,

praktykował w Montpellier.
Kssai sur les uletres syphilitiques. Montpellier,

J. Martel, 1836, w 4-ce, str. 16. Diss. inaug.

Chrząszczowicz Tomasz, doktór filozofii
i medycyny. podczas swego pobytu w Pa-
dwie piastował 1671 r. urząd radcy narodo-
wości polskićj.

Chrzczonowicz Józef.
De angore peetoris. Vilnae, Zawadzki,

w 8-ce, str. 24. Diss. inaug.

Chrześciński Fryderyk Michał Rudolf,
ur. 1819 r. w KŁyku, nauk lekarskich słu-
chał od r. 1589 w Króleweu, późnićj (od
1841 r.) w Wrocławiu, gdzie 1844 r. sto-
pień doktorski uzyskał.
De Paracelso ejusque opinionibus. Vratislaviae,

1844, w 8-ce, str. 55. Diss. Iinaug.
Chrześciński Karol Wilhelm Ernest, ur.

1828 w Kyku, do medycyny przykładał
się od 1848 r. w Wrocławiu, później w Ber-
linie.
De variis quae in rebus ad chirurgiam pertinenti-

bus ex corporis situ assequenda sunt eommodis. Be-
rolini, 1852, w 8-ce, str. 28, 2 k. Diss. inaug.
Chudoba (Cudoba) klimatyczny zakład zdrojowo-

leczniczy w górach z sławnemi stalowemi źródłami.
W Poznaniu, druk. Jarosława Leitgebra, w 8-ce,
str. 16. (Odb. z nowelli o zakładach kąpielowych,
należących do zwiąku tak zwanego „Schlesischer
Badetag* przez D-ra Scholtz'a).

Chudziński Teofil, na wydział lekarski
uczęszczał od r. 1864 w Paryżu, obecnie
jest preparatorem w pracowni antropolo-

gicznój szkoły wyższych nauk w Paryżu.
Anatomia porównawcza zwojów mózgowych. (Pa-

mięt. tów. nauk ścisłych w Paryżu, T. X, Paryż,
nakł. bibl. Kórnickićj, 1878, str. 95).

Chwałkowski Ksawery Mikołaj.
De seorbuto nee non de inffammatoriis seorbuti-

corum morbis. Petropoli, 1852, w 8-ee, str. 1i2.
Diss. inaug.

Chwat Ludwik, ur. w Warszawie 25
sierpnia 1831 r.; nauk lekarskich słuchał.
w Charkowie od 1852 do 1857 r. W na-
stępnym roku doskonalił się w chirurgii
w Wrocławiu, Berlinie, Wiedniu i Paryżu.
W r. 1859 został mianowany ordynatorem

1812,
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oddzialu chirurgicznego szpitala staroza-
konnych w Warszawie, obecnie jest star-
szym ordynatorem tegoż szpitala, W dru-
giój połowie 1878 i w r. 1879 kierował ja-
ko lekarz naczelny szpitalem warsz. dla dzie-
ci wyznania mojżeszowego.
„Na posiedzeniach tow. lek. warsz, komunikował
liczne postrzeżonia z praktyki lekarskićj, a miano-
wicie:

Przerost części pochwowćj ma iey, operacya.
(Pani. tow. lek. warsz. T, XLII, 1859, str. 390).

Uteris duplex. (Tamże, T. LII, 1864, str. 285).
Polip macicy, odrastający w przeciągu 1'j r. pięć

razy. (Tamże, T. LI, 1865, str. 128).

Natryskaez maciezny własnego pomysłu. (Tamże,
. LV, 1866, str. 441).

Cążki swego pomysłu przeznaczone do objęcia i za-
łożenia nawiązki na polipa macicznego. (Tamże, T.
LIX, 1868, str. 100). ł

Torbiel dermoidalny w okoliey maciey. (Tamże,
T. LXIII, 1870, str. 66, 69).
„Wrodzony brak maciey, pochwy macieznój i jajni-

ków. (Tamże, T. LXX, 1874, str. 14).
Rhinoosteoplastiea dokonana przez Langenbecka

w szpitalu starozakonnych w Warszawie. (Tamże,
T. XLIII, 1860, str. 369).
Wycięcie guza szezęki górnój. (Tamże, T. LIII,

1865, str. 467).
Trepanacya czaszki. (Tamże, T. LV, 1866, str. 121).

Wypiłowanie częściowe żuchwy. (Tamże, T. LXI,
1869, str. 289).
„ Dwa wypadki złamania kości, połączone ze wstrzą-
śnieniem mózgu; uleczenie. (Tamże, T. XLVII, 1862
str. 171).
Złamanie obydwóch ko$ei przedramienia lewego

u chłopca ulegającego napadom wielkićj choroby,
zgorzel, amputacya, uleczenie. (Tamże, T. XLVII,
1863. str. 105).

Zanogciea, wrzód zgorzelowy na przedramieniu,
odsłonięcie dolnćj części kości łokciowej. (Tamże, T.
XLIV, 1868, str. 49).
„Odrodzenie się kości z przykostni po wypiłowa-

niach. (Tamże, T. LI, 1864, str. 401).
Wypiłowanie części kości piszczelowój z zostawie-

niem okostnój; zupełne odrodzenie kości. (Tamże, T.
LIII, 1865, str. 287, 467).
Fractura conquassata ręki i przedramienia; wyle-

czenie bez operacji. (Tamże, T. LVII, 1867, str. 106).

Odrodzenie się kości udowój na bardzo znacznój

przestrzeni wypiłowanćj. (Tamże, T. LVII, 1867,
str. 413),
Osteoma ossis ischii. (Tamże, T. LX, 1868, str. 195).

„ Bezkrwawa amputacya uda. (Tamże, T. LXX,
1874, str. 301). >

Przyrodnie zarośnienie pochwy. (Tamże. T. XLII
1860, str. 372). :
Przetoka pochwowo-kiszkowa,przytrawienie. Prze-

oka poehwowo-pęcherzowa, operacya. (Tamże, T.
XLIV, 1860, str. 255).
Potrójna błona dziewieza. (Tamże, T. XLVIII,
67, str. 76). :

ż Zrost. pochwy; nagromadzenie krwi w macicy
że powyżćj zrostu; uwagi dotyczące sposobów

erowania zrośniętćj pochwy. (Tamże, T. LII1864, Str. 288). ętej p J ( , 2

Ar et błona dziewicza. (Tamże, T. LIII, 1865,
. CI

preGia vaginae. (Tamże, T. LXIII, 1870, str. 66).
e rzetoka pochwo-pęcherzowa i pochwo-odbytnieo-
aea śmierć, (Tamże, 7. LXIH, 1870,

Wypiłowanie kolana zniszczonego przez gonar-

throcace, WO przez Langenbecka wszpitalu

starozakonnych. (Tamże, T. XLIII, 1860, str. 369).

Wyłuszczenie kości szprychowćj rozdętćj, dokoni-

ne przez Langenbecka w szpitalu starozakonny*h.

(Tamże, T. XLIII, 1860, str. 369).
Pożytek wdychań: wilgotnychwkrupie. (Tamże,

T. XLV, 1861, str. 367). ;
Przegląd czynności w oddziale chorych chirur-

giecznych i rakowatych szpitala starozakonnych

w Warszawie. (Tamże, T. LVII, 1867, str. 158).

Odjęcie umyślne prącia i końca języka w napadzie

obłąkania (mania religiosa), wyzdrowienie. (Tamże,
T. XLVII, 1862, str. 177).

Litotrypsia. (Tamże, T. XLIX, 1863, str. 49).
Operacya wodnój puchliny jąder, dokonana za po-

mocą zawłok z drutów metalowych. (Tamże, T. L,

1868, str. 301, 302). ;
Operacya kruszenia kamieni pęcherzowych; prze-

ciwwskazania do chloroformowania. (Tamże, T. LI,

1864, str. 434).
Wada organiczna prącia. (Tamże, T. LV, 1866,

str. 132, 244).
Operacya kruszenia kamienia (lithotripsia), wy-

zlrowienie. (Tamże, T. LXX, 1874, str. 314).

- Lithotomia u chłopea 6 letniego, wydobycie ka-

mienia narzędziem podobnóm do amerykańskiego
kulociągu. (Tamże, T. LXXI, 1875, str. 224).

Ciała obce w pęcherzu moczowym. (Tamże, T. L,

1868, str. 448).
Przerost włóknisty uszka, operacya, uleczenie.

(Tamże, T. XLVII, 1862, str. 179).
Ciała obce w przewodzie usznym zewnętrznym.

(Tamże, T. LXX, 1871, str. 65).

Rezultaty wykonywanych przez siebie tracheoto-

mij. (Tamże, T. XLVII, 1862. str. 188).

Tracheotomia, śmierć. (Tamże, T. LXIII, 1870,
str. 178).

'Wpadnięcie rurki do tchawiey. (Tamże, T. LXXH,
1876, str. 161).
Rana brzucha przenikająca, odcięcie częśzi wy-

padniętćj sieci, wyzdrowienie. (Tamże, T. XLVIII,

1862, str. 220).
Metoda Sharpe'a operowania zaciśnionych prze-

puklin, wznowiona przez D-ra Leasure. (Tamże, T.

LXX, 1874, str. 67, 68).
Ciąża u kobiet po 50 latach. (Tamże, T. L, 1863,

str. 385).
Laparo-hysterotomia dokonana 26 września 1866 r.

(Tamże, T. LX, 1868, str. 201).
Zapalenie mózgu w skutek ciała obcego w uchu.

(Tamże, T. L, 1868, str. 144).
O wstrzykiwaniach podskórnych kwasu karbolo-

wego. (Tamże, T. LXX, 1874, str. 21).
Rana postrzałowa poniżej lewego stawu kolano-

wego, wydobycie kuli w okolicy guza kości kul-

szowej. (Tamże, T. LI, 1864, str. 402).

Odjęcie gruezołu piersiowego z przyczyny jego
przerostu. (Tamże, T. LIHI, 1865, str. 127).

Dziecko 6 miesięczne dotknięte rakiem łechtacz-

ki i sromu. (Tamże, T. LIX, 1868, str. 69.  *
Hydromeningocele spinalis congenita. (Tamże, T.

LXII, 1869, str. 506). >
Stół do badania niewiast. (Tamże, T. LXIIL: 1870,

str. 2).
Nieprzyjemne następstwa po zaszezepieniu ospy.

(Tamże, 4 LXIV, 1870, str. 69). ca

Wodna puchlina jaja płodowego. (Tamże, T. LI,
1864, str. 406).

Leczenie wąglika. (Tamże, T. LXXIV, 1878, str.

606—607).
Aspirator i-perforator chirurgiczny. (Medycyna,

1878. Nr. 17). i

Narzędzie do oczyszczania pęcherza moczowego,
(Tamże, 1874, Nr. 16),
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5RZ kran chirurgiczny. (Tamże, 1874,
r. 45). :
Chwiećkowski Józef, ur. 1821 r. we wsi

Przesławka, w powiecie białostockim, gub.
grodzieńskićj; ukończywszy gimnazyum
w Białymstoku 1842 r., udał się na wy-
dział lekarski uniw. moskiewskiego. Uzy-
skawszy stopień naukowy 1847 r., został le-
karzem powiatowym w Radomyślu a na-
stępnie w Lipowcu, w gub. kijowskićj
i obowiązki te spełniał do 1859 r. Odbyw-
szy w latach 1860 i 1861 r. wycieczkę nau-
kową za granicę, osiadł w Białymstoku i tu
trudnił się wykonawstwem lekarskiem do
1368 r.; lata 1863 — 1867 spędził na przy-
musowym. pobycie w Tomsku. Wróciwszy
do kraju 1867r., bawił w Tykocinie, później
w Włocławku a nakoniec w Warszawie.
Umarł w Meranie 30 grudnia 1580 r. Na
kilka lat przed śmiercią cały swój majątek,
wynoszący około 60 tysięcy rubli testa-
mentem przeznaczył na cele filantropijne
inaukowe. Na Syberyi i po powrocie do
kraju nie zajmował się już praktyką lekar-
ską; usilowania swe skierował ku badaniu
nauk przyrodniczych i filozofiii, a owocem
tóćj pracy było dzieło:

Siła i materya czyli stopniowy rozwój pojęć o tych
przedmiotach. Warszawa, druk. Gaz. lek., 1877,
w 8-ce, T. I, str. 242. T. II, str. 410.

Ciachowski Piotr, (Cziachowski. Ciacho-.
vius) z Brzeźnicy, z przydomkiem Zaprza-
niec, sławny lekarz za panowania Zygmun-
ta JII, gorliwy aryanin. Z Abrahamem
Zbąskim odbył podróż do Francyi, Włoch
i Hollandyj. Ozas niejaki przemieszkiwał
w Wilnie, następnie osiadł w Dębicy, skąd
często na długo do Lublina przyjeżdżał.
Piastował urząd przy zborze aryańskim
w Lublinie a w rozprawach wyznania swe-
go bronił. Wydał:
O przypadkach 'białych głów brzemiennych. Kra-

xów, (1624), w 4-ce, k. nl. 34. Na odwrotnój stro-
nie karty tytułowćj: herb Lewart. :
Wieczny kalendarz krwie puszczania to jest na-

uka, póki świat stoi, krwie upuszczania. W 12-ee,
str. 22, bez wyrażenia r. i m. d. W przemowie do
czytelnika podpisał: z Rudna Wielmożnych Ich Mos-
ci PP. z Lachowiece Sieniutów d. 29 stycznia.

Wieczna nauka w częściach człowieczych krwie
puszczania od Narodzenia OChristusa Pana 1620,
w i2-ee, str. 29, b. w. m. d. Mówiąc do czytelnika,
w końcu kładzie: z Lamchowa Wielm. Paniey He-
leny z Orzechowa Zborowskióy, starośeinćy Horo-
delskiey, d. 17 kwietnia.
Wieczna nauka o ogulnym krwie puszezaniu. Ro-

ku od Nayświętszóy Panny porodzenia 1620, w 12-ce,
str. 25, b. w. m. d.—W końcu przemowy podpisał:
z Lublina, d. 18 kwietnia.
Nauka o członkowym śrzodkiem y stawów bolu

osobliwie o Podagrze. Roku 1620 od Narodzeniaje-
dynego Chrześciańskiego Zbawiciela. W  12-ce,

str. 28, b. w. m. d. Na odwrotnej stronie karty ty-
tułowój herb Ostrogskieh.
Nauka o robakach ielitnych i o ich pozbyciu. Ro-

ku 1620 od na Świat przyszcia Pana Jezusowego.

Chwiećkowski—-Cięglewicz.

W 12-ce, str. 12, b. w. m. d. Na odwrocie karty
tytułowćj: herb Niemierowskich.
Nauka o świętego Walentego chorobie y o srzod-

kach ićy prawdziwie przynależących. Roku Pań-
skiego 1620. W 12, str. 26, b. w. m. d. Na odwro-
cie karty tytułowćj: herb Zborowskich.
De Gangrena et sphacelo: to jest o piekielnym

ogniu y o martwym ogniu. Roku od Narodzenia
Nayświętszey Panny 1620, str. 86. Dalćj w ciągu
tego samego liezbowania pisze o Francy i o Kot-
tunie; wszystkiego str. 92. Na odwrocie karty tytu-
łowćj przemowa, którą kończy: Wrześ. 10 d. z zam-
ku Krupego Wielmożnych Ieh M. P. P. z Orzechowa.
Dalój wiersz do sławnych chirurgów: wileńskich,
dawnych swych przyjaciół,
O Dysenterićy; to jest o biegunce krwawóy abo

czerwonte. Roku Pańskiego 1639. W 12-ee, str. 38,
b. w. m. d«. W przemowie do: ezytelnika położyk
z Tarnowa X. J. M. Ostrogskich, dnia 1 kwietnia.
Nadto ogłosił w Zamościu: Księgi o powietrzu,

jak sam o tem wspomina.
Por. Siarczyński: I, 90. Gąsiorowski: I, 355, 346.

Maciejowski: I, 234—337. III, 106. Wiszniewski: IX,
570. Wizerunki i roztrząsania naukowe. Wilno, T.
XII, 1840, str. 147.

. Cichocki, chemik, nie lekarz.
Kilka słów o ehloroformie. (Tyg. lek. 1856, Nr. 13).
Rozbiór chemiczny wód Buskieh. (Pam. t. l. w.

T. LXV, 1871, str. 290).
Cichocki Kazimierz Symplicyusz, ur. 1819

roku, nauk lekarskich słuchał od 1840 r.
w Wrocławiu a późnićj w Berlinie.
De historia et natura plicae polonicae.

1845, w 8-ce, str. 31. Diss. inaug.
Ciechanowski Ignacy, ogłosił:
O Graecfenbergu i o metodzie hydropatycznej
RÓ, (Rubon, pismo zbior. T. VI, 1845, str. 325
do »/V).

Cieślewicz Jakób, ur. 16 lipca 1846 r.
w Strzelnie w Poznańskiem, do medycyny
przykładał się w Gryfii i w Halli i tu 1870 r.
dyplom doktorski osiągnął.

Verletzungen des Foetus durch den Geburtshel-
fer. Halle, 1870, w 8-ce, str. Diss. inaug. (Sprawoz-
danie w Przegl. lek. 1873, Nr. 50).

Cieszkowski Ludwik.
De portionis uteri vaginalis mutationibus, earum-

que quoad graviditatis diagnosin aestimatione. Wire-
burgii, 1839, w 8-ce, str. 44. Diss. inaug.

z Cieszyna Wacław, lekarz, stopień ba-
kałarza osiągnął w Krakowie 1540 r.

Cieszyński T., aptekarz.
Der polnische Apotheker, polnisch-lateinisches

Wórterbuch, enthaltend die in polnischen Gegenden
gebriiuchliehen Yvolkstiimlichen Namen der Arznei-
kórper, nebst Hiilfstabellen. Leipzig. E. Giinthevs Ver-
lag, 1880, w 16-ce, str. II, 133,

Cięglewicz Stanisław, ur. w Jaśle 1850r.,
ukończywszy gimnazyum w. Tarnowie
1870 r.. zapisał się na wydział lekarski
uniw. krakowskiego; w r. 1876 osiągnął
dyplom doktora wszech nauk lekarskich
iosiedlił się w rodzinnóm mieście, gdzie
objął obowiązki lekarza miejskiego oraz
ordynatora w szpitalu miejscowym. Tę
ostatnią służbę pelnił do końca r. 1881.
Ogłosił:
Sprawozdanie o ruchu chorych i chorób w szpitalu

powszechnym w Jaśle, (Przegl. lek. 1877, Nr, 10).

Berolini,
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Operacya przepukliny uwięzgniętćj, rzyć nieprawi-
dłowa, zupełne wyleczenie. (Tamże, 1877, Nr. 52).

Śmierć nagła w rekonwalescencyi po dyfteryi.
(Tamże, 1879, Nr. 16).

Ciołek (Vitellio), filius Turingorum et Po-
lonorum—jak się sam nazywa, — pochodził

z rodziny saskićj w Polsce dawno osiadłej.

Długi czas bawił we Włoszech, przeważnie

w Padwie i Rzymie, skąd powrócił do kra-

ju rodzinnego w r. 1278. Zaczerpnięte wia-

domości z Buklidesa, Ptolomeusza, Alha-

zena i innych własnemi dowodzeniami

uzupelnił i utworzył dzieło optyczne, które
przez trzy z górą wieki było najznakemit-

szem w tój galęzi umiejętności, W dziele

tóm, a szezególnićj w księdze 3-ej, 4-ej, 5-0j

i 10-ej daje dokładny opis oka i rozbiera

warunki widzenia.
_ Vitellionis, mathematici doctissimi, peri optikes

id est de natura, ratione et projeetione radiorum vi-

sus, Jluminum, eolorum atque formarum, quam yulgo

perspectiyam vocant, libri X. Norimbergae, apud Jo.

Petreium, 1535. Nune primum opera mathematieo-

rum praestantissinorum DD. Georgii Tansteter et

Petri Appiani in Jucem edita. Fol , str. 594. Wydaw-

cy przypisali to dzieło księciu elektorowi Filipowi

znad Renu; sam Ciołek dedykował je swemu przy-

jacielowi Wilhelmowi de Morbeta. ć

Drugie wydanie, tamże, 1551. (Bez zmiany). >

Trzecie wydanie, p. t. Vitellionis Turingo Poloni

opticae libri decem. Instaurati, figuris novis illustra-

ti atque aueti infinitisqne erroribus, quibus antea

seatebant, expurgati a Frederieo Risnero. Basileae,

1572, in fol. str 474. (Wyszło wraz z przerobionóm
dziełem Alhazena pod ogólnym tytułem Thesaurus

optieus).
Por. Sołtykowiez: O stanie akad. krak. str. 10.

Bętkowski: 1. e. T. I, str. 296. Chodynieki: Dykcyon.
uczon. Polaków, T.III, str. 320. Wiszniewski: 1. e.
T. b str. 450. Broscius: w przedmowie do dzieła Wil-
liehiusza de salinis eraeoviensibus, znajdującego się
Ww T.I zbioru historyków polskich, str. 719. By-
strzyeki: Roczn. tow. przyj. nauk. DT. XIL Wituski:

) życiu i dziele optycznem Vitelliona. Poznań, 1870.
Szokalski: Stanowisko naukowe Ciołka w Średnio-
wiecznćj optyce (w Ateneum). Brisson: Dietion. de

physique, str. 259. Montuela: Hist, des mathemat. T.

1, str. 508.
Citowicz Filip.
De progressu pathologiae novissimo, ejusqiie pro-

blematibus. Petropoli, 1855, w 8-ce, str. 30. Diss.
inaug.

Ciunkiewicz Bronisław, ur. 8 lipca 1844r,
w Radomiu. do gimnazyum uczęszczał
w rodzinnóm mieście, nauk lekarskich słu-
chał w warsz. szkole głównej (1868—1c69);
w latach 1869—1873 pełnił obowiązki asy-
steuta kliniki chirurgicznój przy prot. Ko-
sińskim. Po dwuletnim blizko pobycie za
granicą, gdzie oddawał się prze ważnie nau.-

ce o chorobach zębów w Wiedniu, Berli-
nie a najdłażćj w Paryżu i Londynie, osiadł
wWarszawie i dotychezas zajmuje się wy-
łącznie deutystyką.
AE łuku brwiowego prawego; operacya; Wy-

zdrowienie. Z kliniki prof. Kosińskiego. (Klinika, T.
VIII, 1871, str. 177—181).

Clótz Michał, rodem z Wilna.
De indulgendo aegrorum appetitui. Helmstadii,

1742, w 4-ce. Ded. Jerzemu II, król. ang.

Cneufel, Cnoeffel, ob. Knoeffel.
Cnotius Christianus.
De febribus. Basileae, typ. Joh. Genuthii, 1626,

w 4-ce. Ded. Jan. Kaz. Krasińskiemu, szambel. ke.

Leopolda.

Cohn J.
Gastromycosis jako objaw raka żołądka. Z kliniki

prof. Lambla. (Gaz. lek. T.XXVII, 1879, str. IT1

do 174). 5
* Gohnstein Dr.
O długotrwałem zapaleniu macicy (Metritis chro-

nica), mianowicie o jego przyczynachi sposobie le-

czenia, przerobił Dr. Wład. Świderski. Poznań, 1570,

w £-ce, str. IV i 66. ć
Wykład położnietwa dla użytku uczących się i le-

karzy. Przekład dokonany przez tłumaczy wysładu

patologii Niemeyerai wykładu chirurgii szczegóło-

wój Emmerta. (Z 20 drzeworyt.). Warszawa, 1312,

w 8-ce, str. VIII, 287.

Colau Cesar Aug.
Questions tiróes au sort. Montpellier, 1840, w 8-ee,

str. 38. Diss. inaug. Ded. Mareyannie Połońskiej,
przybranćj matee, siostrze miłosierdzia.

Colin Piotr Dominik, rodem z Warszawy.
Aperęu sur le diagnostie des afteetions vermi-

neuses du tube digestif. Paris, 1837, w 4-ce, str. Ż+.

Colin Sebastyan, doktór medycynyifilo-

zofii, około 1649 r. był nadwornym lekarzem
Jana Kazimierza.

Por. Grabowski: Starożytne wiad. o Krakowie, str.
225. Gąsiorowski: T. II, 245. 4

* Colland Fryderyk, od 1803 do 1809 r.

był professorem położnictwa na wszechnicy

jagiellońskićj, a nadto w r. 1804 w zastęp-

stwie wykładał praktykę lekarską. Z dzieł

jego przytaczamy jedno bliżój nas obcho-

dzące: *
Nachricht von der medizinisch-chirurg. sówohl

theoret. als prakt. Lehranstalt an der uralten Uni-

versitit zu Krakau, nebst einigen Beobachtungen

und Versuchen iiber den Wiehtelzopf und Beschrei-

bung einiger besonderen Geburtsfńlle. Wien, G.

Binz, 1806, w 8-ce, str. 165, i k: nl. 2.

Collectanea medieo-chirurgica. Caesareae acade-

miae medieo-chirurgicae cura et impensis edita. Vol.

L Vilnae, typ. Jos. Zawadzki, 1838, w 4-ee, str. VIII,

460, 3 tab. Zbiorowe to dzieło zawiera następujące
rozprawy:

Historica rei medicae publicae in imperio rutheno

adumbratio. str. 1—34. (Dr. M. Th. K.).

Caesarea academia medieo-chirurgiea vilnensis,

str. 35 —153.
De bursis mucosis subeutanaeis, str. 155—281. (A.

Bielkiewicz).
Observationes ex astis medici instituti eliniei a

1834—13:5 depromptae, str, 233—250. (J. Mianow-

ski).
Observationes ex actis instituti elinici chirurgiei

depromptae, str. 251—214. (0. Poreyanko).

Graviditatis extra-uterinae, plus quam biennis,

historia, str. 291—326, 2 tab. (L. Siewruk).
De operatione, qua eximia eruris deformitas, in-

eongrua ossium fraetorum coaptatione produeta, pe-

nitus emendata est. str. 275 — 269 z tab. (J. Korze-

niewski).
De medicinae Yeterinariae intra illud temporis

spatium, quod ab a. 1825 ad a. 1885 effluxit, condi-

tione et inerementis, str. 327—452. (0. Muyschel).
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ADAC Henryk, rodem ź Warszawy.
Desp euniorrhagia: VWilnae, typ: J. Zawadzki,

1808, w 8-ce, str: 34: Diss. inang:

_Colohri Mende! Aaron, rodeni z Krakowa,
(Orącovia Polonus).
De passione hypochondriaca. Franeofurti ad Via-

drum, 1702, w 4-ce, sto. 24, Diss. inaug.
Toż, tamże, 1751, w 4-ee, str. 24.
Compendinm medieum t. j. krótkie zebranie chorób

i ich istności, różności, przyczyn, znaków, sposobów
do ieczenia, także różnych sposobów do robienia wó-
dek, oleyków, plastrów, syrupów, konfitur, lekarstw
purgujących etc. na 6 traktatów rozdzielone, przez
pewną osobę spisane a na pożytek pospolity pod za-
cnością i wielkośsią imienia W. P. Jana Gerarda
Wyży kiego, chorążego kijowskiego ete. oraz prze-
żaenćj małżonki Maryanny Wyżyckićj z domu Zabo-
kliekiej, kasztelanki Kamienieckićj do druku poda-
ne. Lublin, druk. S. J. 1703, w 8-ce, k. 15, str. 525,
(autor X. Pollacz).

Toż, Lublin, 1704, w 4 ce.
"Poż, Częstochowa, 1707, w 8-ce.
Toż, tamże, 1715, w 8 ce.
"Toż, tamże, 1719, w 8-ce, str. 717.
'Poż, tamże, 1725, w 8-ce, str. 808 i III.
Toż, pod tytułem: Oompendium medieum auctum,

to jest krótkie zebranie y opisanie ehorób, ich róż-
ności, przyczyn, znaków, sposobów do leczenia.
Także różnych sposobów robienia wódek, oleyków,
Julepów, syropów, konfitur, maści, plastrów ete.
y różnych osobliwych rzeczy. Na siedm traktatów roz-
dzielone. Y teraz świeżo przez tegoż authora z erro-
rów typograficznych expurgowane. Z przydatkiem
osobliwych ehorób, tak męskich jako y białogłow-
skich, y dziecinnych. Dla większćy wygody ludzkićy
przedrukowane. Roku Pańskiego 1752, w drukarni
Jasnćy Góry Częstochowskićy, w 8-ce, str. 718.

Toż, tamże, 1/67, w 8-ce, str. 804 i 36.
"Toż, tamże, 1775, w 8-ce, str. 688.
Toż, tamże, 1789, w 8-ce, str. 17i 659.
Ob. Vade mecum medieum tegoż X. Pollacza.

Connor (0'Connor) Bernard, irlandczyk,
ur. 1666 r. w hrabstwie Kerrey; nauk le-
karskich słuchał od r. 1686 w Montpellier
a późnićj w Paryżu. W r. 1693 przybył do
Polski i na wstawienie się posła weneckie-
go został nadwornym lekarzem Jana $o0-
bieskiego, W. roku następnym wyjechał
z córką J. Sobieskiego Teresą Kunegundą,
żoną elektora bawarskiego, za granicę.
W r. 1695 wrócił do Anglii; krótki czas
wykładał anatomią w Oxfordzie i w Cam-
bridge. Um. 30 października 1698r. Z dzieł
Jego bliżój nas dotyczy:

The history of Poland. London, 1696, w 8-ce, T. I,
str. XV, 852, 3 rye., 1 mappa. T.II, str. 236, dodatek
str. 120.

Toż, w tłomaczeniu niemieckim.
Fritsch, 1700, w 8-ce, str. 822.

Dzieło to Mieler przełożył na język łaciński i wy-
dał w swój Magna colleetio histor. Polon. T. II, od
str. 85 do 360 z napisem: Deseriptio regni Poloniae et
magni ducatusLithuaniae.
Treść tego dzieła i wyimki znajdują się także

w Bssais sur Vhist. litt. de Pologne pax Duelos,
str. 814—385. Niemcewicz wydał skrócone tłomacze-
nie polskie w T. IV Zbioru pamiętników, 1822.

Por. Biographie módieale T. III, str.312. Bentkow-
ski: 1. e. T. II, 643. Gąsiorowski: 1. e. II, 297. Kloy:
Diction. hist. de la módecine, I, 255,

Leipzig, Th.

Conradt Hieronim, doktór filozofii i me-
dycyny, w czasie swego pobytu w Padwie
był obrany 29 października 1649 r. assexo-
reni w oddziale narodowości polskićj:

Conradt Izrael, fiżyk m. Gdańska a niid=
to lekarz królewski z wynagrodzeniem
rocznóm 1000 złotych, zamieszczonych na
pensyonarzu żup solnych wielickich. On to
pierwszy w r. 1607 podał myśl założenia
w Gdańsku towarzystwa badaczów przyro-
dy; zamiar ten dopiero 1720 r. do skutku
doprowadzonym został. Um. 1715 r.

Diss. medieo-physica de frigoris natura et effecti-
bus. Gredani, 1670, w 8-ce.

Toż, typis et sumptibus monasterii Olivensis, 1677,
w 12-ce, k. nl. 20, str. liezb. 204. Epigr. And. Ja-
skiego do autora. : c

Deseriptio euriosa fontis eujusdam inffammabilis
et medieinalis in Polonia superioribus annis reperti,
jassu regis Polonorum per D. Conradum, regis ar-
chiatraum ad D. Dyonysium, Lutetiam Parisiorum
transmissa. (Acta eruditorum, Lipsiae, 1684, str.
325). Opisuje zdrój iwonieki.

Por. Arnold: Roczn. warsz. tow. przyj. nauk. X,
335. Baliński i Lipiński: Starożytna Polska, TI, 180.
Bornouilli: Voyages de Brandebourg .. I, 171. Łuka-
szewicz: Hist. szkół, I, 429. Boezkowski: Wieliezka,
str. 148. Gąsiorowski: 1. e. II. 107, 309.

* Consbruch Jerzy W. (1764—1830).
Nauka anatomii w niemieckim języku p. zez... wy-

dana. Na język polski dla użytku uczących się nauk
lekarskieh i chirurgicznych wytłómaczona przez
Seb. Girtlera. Kraków, w druk. akad., 1811, w 8-ce,
str. X, 475.

Fizyologia czyli fizyka ciała ludzkiego dla leka-
rzów i przyjaciół antropologii. Staraniem H. Dziar-
kowskiego... z rys. wydana. Warszawa, 1819, w 8-€e,
str. 295, 2 tab.

Cordó Mikołaj, ur. w Hollandyi 1745 r.;
przybywszy w wieku młodzieńczym do
"Wiednia, jako uczeń felczerski uczęszczał
do szpitali, gdzie wprawiał się w chirurgią
praktyczną. Mianowany chirurgiem w woj-
sku austryackióm, przybył 1796 r. do Pod-
górza pod Kraków. Nabywszy wielkićj
wziętości jako lekarz-chirurg, za wpływem
znakomitych rodzin uwolniony ze slużby
wojskowćj, osiadł w Krakowie. Od stycz-
nia 1810 r. do sierpnia 1811 r. zastępczo
wykładał w uniwersytecie jagiellońskim
chirurgią praktyczną i położnictwo; po raz
drugi powołany do wykładu 1815 r., kate-
drę chirurgii i położnictwa praktycznego
zajmował do 1819 r. W r. 1818 w paździer-
niku uzyskał od uniwersytetu jagielloń-
skiego stopień doktora chirurgii honoris
causa. Umarł .1821 r.

Por. Zieleniewski:... str. 65. Roczn. wyd. lek. VIII,
str. 158.

Cordć Józef.
De hernia, cele, ramex, ruptura. Oraeoviae, Giesz-

kowski, 1829, w 8-ee, str. 40. Diss. inaug.

* Cornaro Ludwik (1467—1577).
Nauka zdrowia, to jest skuteczny sposób, którym

się zdrowie dobre i życie, a przy tem zmysłów, rozu-

mui pamięci całość aż do ostatnićj starości dochować
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może. Traktatów dwa: Traktat ly pisany.po włos-
ku od Ludwika Kornarego a od X. Leonarda las>
syusźa po łacinie tłomaczony; Traktat 2-i, pisany
przez saąmegoż liessyusźa na objaśńienie i utwier-
dzenie pierwszego. Obadwa te traktaty z łacińskiego
ia polskie przełożył, na rozdziały rozebrał i przyda-
nemi gdzieniegdzie notami poobjaśniał X, Fr. Le-
śniewski, S$. J. Lwów, w druk. J. K. M. akad., 1765,
W 8-ce, str. 226. Ded. ks. Ign. Krasiekiemu, pro-
boszezowi przemyślskiemu.

"Toż, Wilno. w druk. J. K. M. akad., 1775, w 8-ee.
Toż, Kraków, 1845, w 8-ce.

„ Coschwitius Jerzy Daniel, rodem z Choj-
nie, w Prussach królewskich, stopień dok-
torski uzyskał w Halli 1699 r.
De motibus humorum spasmodicis a motu pulsus

ordinarii diversis. Halae, Chr. Salfeld, 1697, w 4-ce.
Diss. inaug. sistens aegrum haemoptysi periodica

laborantem Halae, 1699, w 4-:e, k. nl. 10.

Coschwitius Jonasz Daniel.
_ Miseellanearum decadis 1I exercitatio V. Da dolo-

ris natura. Gedani, G. Rhet , 1637.

Cosmider Jan z Ostrzeszowa, stopnie fi-
lozoficzne otrzymał w Krakowie 146711499r.
W r. 1501 przyjęty był do grona professo-
rów wydziału filozoficznego. Potóm udal
się do Włoch, gdzie stopień doktora me-
dycyny uzyskał. Po powrocie do kraju,
wcielony do wydziału lekarskiego, w r. 1513
był tego wydziału dziekanem.

Oettinger: |. c. str. 138.

de lx Courvće lan Klaudyusz, rodem
z V esoul we Franche Oomtć, nauk lekar-
skich około 1615 r. słuchał w Paryżu. Po-
czątkowo praktykował w Argenteuil, gdzie,
Jako przeciwnik krwiupustu, zjednał sobie
wielu nieprzyjaciół między lekarzami, Prze-
niósłszy się do Polski, został nadwornym
lekarzem królowćj Maryi Ludwiki. Prze-
bywał w Gdańsku, gdzie. umarł około
1664 r.
Frequentis phlebotomiae usus et cautio in abusum

seu in temerarios quosdam saeculi nostri tlirasones,
qui nulla methodo, nulla ratione dueti venam utratn-

quesecant et tanto remedio passim abutuntur. Pa-
rislis, 1647, w 8-ee.
Ostentum s. historia mirabilis trium ferramento-

rum notandae longitudinis ex insanientis dorso et
Abdomine extraetorum, qui ante menses decem ca
Yoraverat. Parisiis, 1643, w 8-ce.
, Diseours SU! la sortie des dents aux petits enfants,
de la prócaution et des rómódes que Fon y peut ap-
Porter. Varsovie, chez Pierre Elert, 165', w 4-«e,
str. VIi 148. Ded. Maryi Ludwice.
: De nutritione foetus in utero paradoxa. Dantisci,
apud Foersterum, 1665, w 4-ce, str. 254. Ded. Janowi
azimierzowi.

- Crescentyn (de Crecentiis) Piotr, (ur.
230 r. um. 1307).

SIęci o gospodarstwie y o opatrzeniu rozmnoże-
rozlicznych pożytków, każdemu stanowi potrze-

bne, Kraców, u Heleny Florianowećy, 1549, fol.
mienia ; ;karskie ć iele za-wór. iamy tu rzeczy lekarskie w tćm dziele za

mięj ztWSZ księgi O wybieraniu miejse godnych ku
dzi szkaniu, str. 2—40. 0 powietrzu, wietrze i wo-
ę > „ze względu na ich wpływ na zdrowie człowieka

torobach ztąd wynikających, str. 3—19.

nią

Trżecie księgi: Ó sprawianiu pożytków rolnych;
jako o zbożu I inszych rzeczach, które się na roli ro-
dzą, str. 149—196. Własńość zbóż, groehów, tatarki;
prosa, lnu, konopi, maku, rżepy, jako pokarmu i le-
karstwa na choroby.

Czwarte księgi. O ogrodowiznach, wielu owocach
i różnych roślinach lekarskich. Własnoś:i lecznicze
roślin, str. 205— 288.
Piąte księgi. O winie. (o z jagód winnych może

być zdziałano ku lekarstwu, str. 338—340. Jaką
ocet moe ma i też syrop z niego uczyniony, str. 362
do 364. O winie i jego mocy, str. 354—37V.

Szóste księgi. O płodnych drzewach i przyrodze-
niuich. Własności owocu, cienia drzew i t. d. str.

380—447. i
Dalszy ciąg tój samój księgi. Wtóra część tych

ksiąg o drzewach niepłodnych, które też przy do-
mach a przy dworzech bywają. *Wiadomości lekar-
skie, str. 443—476. ;
Siódme księgi. O róży. Wiadomości lekarskie, str.

471—497.
Ósme księgi. O zwierzętach, które w folwarkach

się kochają, a najpierwćj o koniu. Niemoce końskie,
str. 522—540.
Dziewiąte księgi. O drugim bydle domowym. str.

543—565. Porozrzucane wiadomości o ehorobach
bydła, owiće, świń, psów.

Dziesiąte księgi. O ehodowaniu ptaków i pszezół.
O leczeniu pawi, str. 573. O leczeniu kur, str. 579.
O leczeniu gołębi, str.583 O leczeniu pszezół, str. 596.

Jedenaste księgi. O myślistwie, to jest o rozmaitej
chytrośei imowania ptastwa i tóż zwierza. 0 choro-
bach krogóleów, str. 613. O ehorobach sokołów,
str. 618.
Dwónaste księgi. Streszczenie eałego dzieła. Po-

znanie powietrza zdrowego, str. 648. O poznaniu zdro
wych wiatrów, str. 648. O poznaniu wód, str. 649.
O poznaniu miejsza godnego ku mieszkaniu, str. 650.
O mocach ziół, str. 673. Niemoce końskie, str. 681
do 682 ;

Toż. Kraków. Stan. Scharft., 1571, fol. str. nl. 22,
kolumn 692, nl. 2.
Compendium lekarstw końskich na rozmaite ichże

choroby y przypadki, także poznanie lat y obierania

onychże wielce służące. Przytym przydane są leka-

stwa bydłu choremu tak rogatemu jako też y mniej-

szemu y onegoż rozeznania lat, z informaeyą osobli-
wą obierania y skupowania y innych attrybutów:
gospodarzom za$ w sianiu y sz zepieniu y uznaniu
gruntów nauka y informacya. Z ksiąg Piotra Kres=
cencyusza y z różnych autorów zebrana. Kraków,
druk. Mieh. Dyaszewskiego, 1743, w 8-ee, str. nl. 9
i licz. 119.

Toż, b. w. m. d., 1746, w 8-ce, str. 106.
Por. Bandtkie: Hist druk. 332, I, 278. Maciejowski:

1. 283+—90 i dodatek 358. Encyklop. powsz. V., 941—2
Arnold: de monumen. hist. natur. 1818, 66, 38. Lelewel:
p: ksiąg I, 175. II, 209. B ntkowski: hist. lit.
1, 424.

Crucinius And. ob. Grutinius.
Crusius Floryan, doktór medycyny,

znakomity filozof socyniański, żył około
połowy XVII stólecia. Dzieła jego lekar-
skie nie są mi znane; rozprawy jego teolo-
giczne przytacza Ńandius w swćj Biblio-
theca antitrinit. (str. 140).

Por. Jócher: Allgem. Gelehrten-Lexicon, T. IL, str.

22, 34. ;
Cunow Wincenty, ur. 1818 r. w Sierako-

wie w W. Ks. Poznańskiem, nauk lekar-

skich słuchał od r. 1888 we Wrocławiu

a od r. 1841 w Berlinie, gdzie dyplom dok-
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torski 1844 r. osiągnął. Um. w Trzemesz-
nie 29 marca 1865 r.
De eolicae speciebus. Berolini, Sehlesinger, 1844,

w 8-ce, str. 26. Diss. inaug.

Cureus (Curaeus) Joachim, syn Grzego-
rza, sukiennika, ur. 23 października 1532 r.
w Kisielicach (Freistadt), w księstwie Grło-
gowskiem. Z początku uczył się w Witten-
bergu (1550 do 1554) teologii pod Melanch-
tonem. Krótki czas był natezycielem
gimnazyum w rodzinnóm mieście. Około
1557 r. przykładał się do nauk lekarskich
w Padwiei Bolonii. Umarł 21 stycznia 1573
w Głogowie, gdzie z niemałóm powodzeniem
zajmował się wykonawstwem lekarskiem.
Zmany jest ze swych dzieł odnoszących się
do dziejów Polski.

Libellus physicus de natura et differentiis colorum,
Sonorum, odorum, saporum et qualitatum tangibi-
lium, Vitebergae, 1567, w £-ce.

Toż, tamże. Joh. Schwertel, 1572, w 8-ce. Przypis.
„Abrahamowi Zbąskiemu.

Physiea s. de sensibus et sensibilibus.* Witteber-
gae, 1585, w 8-ce.
Formulare preeum sumptorum ex lectionibus quae

usitato more in ecelesia leguntur. Tipsiac, 1574,
Ww 8-ce.
Kxegesis perspicua controversiae de sancta eoena.

Heidelbergae, 1575, w 8-ee.
Gentis Silesiae Annales eomplectentes historiam

de origine propagatione et migrationibus gentis et
recitationem praecipuorum eventuum qui in ecelesia
et republica usque ad necem Ludovici Hungariae
et Bohemiae regis aceiderunt. Wittebergae, Orato,
1571, fol, str. 398.

Toż, Francofurti, 1685, w 8-ce.
Sehlesisclie und der Stadt Breslaw General Chro-

nica. Wittebergae, 1571.
'Poż, Frankfurt, Raben et Fayerabend, 1535.
Schlesische Chronica, auch Bóhmen, Polen... Wit-

temberg, 1585.
Scehlesische und Breslaw Chronica. Auch was mit

Lindern Polen, Lithauen begeben. Verteutseht durch
H. Pateln. Wittenberg, 1597.
Rerum Silesiacarum Chroniea darin Beschreibung

Polen, Liefland, Lithauen. (Kiteln, H. Miiller L., Pec-
custein L.). Eisleben. Grosse, 1594.

Toż, Leipzig, Gross, 1607.
Neu vermehrte Chroniea. Jehna, 1619.
Consilia medica. Wyszły w zbiorze Wawrzyńca

Seholtza we Frankfurcie, 1598.
Por. Biographie med. IM, 368. Eloy: Dietion. hist.

de la mód. I, 269. Moehsen: Geschichte d, Wissensch.
in der Mark Brandenburg, str. 370.

*_CGurtis I. I. L. (1755—1829).
Męzkość, przyczyny przedwczesnego jćj upadku

i wskazówki dotyczące środków spiesznego powro-
tu do zdrowia. Dziełko poświęcone osobom cierpią-
cym wskutek nierządu, nałogów pokątnych i zarazy,
wraz z uwagami o trybie leczenia syfilis. Z 30 wy-
dania przepolszczył S$. Zdzitowiecki. Warszawa,
nakł. Karola Bernstejna, w druk. Stan. Nowakow-
skiego, 1861, w 12-ce, str. 92.

Curtius Franciszek, ob. Kurcyusz.
Curtius, ob. Simonius,
Uwikliński Jan, rodem z Tarnowa, doktór

filozofii i medycyny, stopień filozoficzny
uzyskał w Krakowie 1608 r., nauk lekar-
skich słuchał w Padwie, gdzie 2 sierpnia

1617 r. był obrany asesorem w oddziale na-
rodowości polskićj przy radcy Karszniekim,
1 trzykrotnie urząd ten piastował.

Por. Muczkowski: 1. e. str. 267,
Cyboni Krzysztof Jan, rodem z Lublina,

doktór medycyny, nauk filozoficznych słu-
chał w Krakowie i z nich stopnie osiągnął
1677 i 1681 r.; czas niejaki wykładał w Po-
znaniu gramatykę. Zostawszy lekarzem,
mieszkał początkowo w Lublinie, gdzie
około 1695 r. urząd burmistrza piastował;
późnićj przeniósł się do Lwowa i tam 1697
roku rajcą miejskim został obrany.

Phoenix e divinae cineribus sapientiae D. Tho-
mas Aquinas reproductus. Posnaniae, typ. Alb.
Laktański, 1680, fol.
Amor Nałęcius. Posnaniae, 1680. (Wiersz na za-

ślubiny Korzeniowskiego).
Culmen gloriae et felicitatis Poloniae, spem orbis

et vota populorum in montibus Leoburgicis supere-
minens, sereniss. ac. potent. Augustus II, in primo
Leopolim ingressu, panegyrico exceptus. Lublini,
typ. 8. J., 1698 fol. i wiele innych panegiryków i mów
okolicznościowych.

Cybulski Aleksander Kazimierz, ur. 1807
roku, początkowo oddawał się matematyce,
późnićj nauce lekarskićj i w r. 1837 stopień
doktora medycyny w Krakowie uzyskał.
Wkrótce wrócil znów do nauk matema-
tycznych, 1838 r. gorliwie zajmował się
technologią w Wiedniu i w roku następ-
nym został professorem tego przedmiotu
w krakowskićj szkole technicznćj. Umarł
18 maja 1844 roku. Ogłosił;
De vis electricae usu medieinali. Cracoviae, typ.

S. Gieszkowski, 1837, w 8-ee, str. 65. 1 tab. Diss.
inaug.
O zasuszaniu drzewa (w Programie Inst. techni-

cznego). Kraków. 1842, w 4-ce, str. 72, 2 tab.

* Cycuryn F. pierwszy prezydent warsz.
akademii medyko-chirurgicznóćj. Z pracje-
go umieścił Tyg. lek. 1858, Nr. 8, w prze-
kładzie na język polski, jednę pod tytułem:
Kraków i szezegółowe wyjaśnienie nauki klini-

cznćj prof. Dietla i uwag jego o tyfusie i cholerze.
Chirurgiczna klinika prof. Bierkowskiego. Szpital
cywilny w Krakowie.

Cymerman Jan, doktór medycyny, w dru-
gićj połowie XVI stólecia mieszkał w Wil-
nie. Jako senior zgromadzenia kalwińskie-
go podpisał uchwałę (21 czerwca 1595 r.)
dotyczącą wysłania T delegatów na mający
się odbyć 21 sierpnia t. r. synod w Toruniu.
On także przewodniczył na zgromadzeniu
kalwinów w Nowogródku 1597 r.

Por. Łukaszewiez: Dzieje kościołów helweekich
w Litwie, T. I, str. 100.

Cyprian z Łowicza, ob. z Łowicza Cy-
prian.

Cypser Teofil Józef, ur. 1814 r., um. 24
października 1854 r.
De sudore. Kraków, J. Qzech, 1841, w 8-ce, str.

51, k. nl. 5, tab. 1. Diss. inaug.
Cyraniusz Stefan. sławny lekarz poznań-

ski w początkach X VII wieku,
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Por. Dyke. biogr. hist. 304. Łukaszewicz: Opis. m.
Pozn. 1-190.

Cyrenberg Jan, rodem z Gdańska, nauk
lekarskich słuchał w Frankfurcie; czas nie-
jaki był lekarzem w Kołobrzegu, skąd prze-

'niósłszy się do Torunia, naznaczony był
1558 r. fizykiem miasta: za co brał wyna-
grodzenie rocznie 150 zł. ówczesnych, 59 zł.
z funduszów stypendyalnych, 24 korey ży-
ta i bezpłatne mieszkanie. Po otworzeniu
w Toruniu 8 marca 1568 r. gimnazyum, O.
został professorem i wykładał fizykę i ana-
tomią.

Por. Zerneke: 1. c. str. 136. Łukaszewicz, Hist.
szkół, I, 396. Adamowicz: Krótki rys... str. 10. Sta-
rowolski: Monum. Sarm. str. 347.

Cyrus Dominik Paweł, doktór filozofii
i medycyny, stopnie z nauk wyzwolonych
uzyskał w Krakowie 1665 i 1672 r.; do me-
dycyny przykładał się w Padwie. Znany
jest jego panegiryk dla Walentego Stalis-
skiego, wydany 1668 r,

Por. Muczkowski: 1. e. str. 337, 342.

Cyrus Stanisław,stopnie filozoficzne otrzy-
mał w akademiijag. 1584 i 1588 r.; zajmo-
wał się wykonawstwem lekarskiem w Kra-
kowie.

Por. Mu.zkowski: 1. e. str. 229 i 234.

Cytowicz Michał.
Epidemiee grassantis in Minscensi distrietu 1833,

1839, 1841 ac. 1850 annis dysenteriae deseriptio. Pe-
tropoli, 1854, w 8-ce, str. 30. Diss. inaug.

Cytwic Józef, ur. 1830 r. w Warszawie,
do gimnazyum uczęszczał w rodzinnćm
mieście, módycyny uczył się w Petersbur-
gu, gdzie 1855 r. stopień lekarski osiągnął.
W r. 1856 wyjechał dla dalszych studyów
za granicę; po trzechletnim tamże poby-
cie, chlubnie zalecony przez prof. Vircho-
wa, 1859 r. wrócił do Warszawy i zaraz
objął obowiązki ordynatora wszpitalu Dzie-
ciątka Jezus. W r. 1860 Rada lekarska
przyznała mu stopień doktora medycyny.
W r. 1862 przeniósł się do Kalisza, gdzie
tegoż roku mianowany został lekarzem
przy miejscowóm gimnazyum, 1870 r. leka-
rzem powiatu, 1872 r. naczelnym lekarzem
szpitala Św. Trójcy. W r. 1878 porzucił
obowiązki urzędowe i odtąd zajmuje się
praktyką prywatną.

Contusiones. Pleuritis traumatiea. Pyaemia (Pam.
tow. lek. warsz. T. XLIII, 1860, str. 2/4).

onie duplex. (Tamże, T. XLII, 1860, str.

Cywiński Zenon, spółczesny okulista wi-
eńskiego okręgu wojennego.
K opieratiwnomu leczenju zaworota wiek. 8. Pe-

terburg, 1872, w 8-ee, str. 31. Diss. inaug.
Przyczynek do operacyjnego le. zenia zawinięcia

powiek (entropium). (Gaz. lek. T. XV, 1873, str. 257
do 261, 289—293, 305—311).

O ehorobowym rozwoju oczu u ryb zwanych „te-
leskopami< (cyprinus monstrosus v. mops ichthyolo-

Sorum), podług G. Camuseta (czytane na posiedze-

niu Tow. lek. Wileńskiego, dnia 24 marca 1876 r.).
(Medycyna, 1877, Nr. 9, str. 139—141).

Czajczyński, wychowaniec warsz. akade-
mii medyko-chirurgicznój, praktykował
w Zduńskiej Woli, w Warce a ostatnio
w Kaliszu, gdzie przed kilku laty życia
dokonał.

Korresponitencya ze Zduńskićj Woli (o cholerze).
(Klinika, 1866, str. 163 —-167).
Dwa przypadki choroby plamistćj ostrej (Morbus

maeulosus Werlhofii aeutus'. (Gaz. lek. T. XI, 1871,
str. 257—260). Ł :

Czajewicz Hilary Filip, ur. 26 lipca 1841r.
w Warszawie. do gimnazyum uczęszczał
w rodzinnóm mieście, nauk lekarskich słu-
chał (1858 — 1864) w warsz. akademii me-
dyko-chirurgicznój, a następnie w szkole
głównćj. Stopień doktora medycyny osią-
gnął 1669r. W r. 1869 został mianowany
ordynatorem w szpitalu 5w. Rocha, w któ-
rym już od 1864 r. służbę lekarską pełnił.
W r. 1872 z polecenia władzy wyjechał za
granicę, w celu poznania najlepszych urzą-
dzeń szpitalnych. Um. 10 sierpnia 1877 r.
w Lubelskiem, we wsi Rudzienku, gdzie
czasowo bawił.

Zupełne zaciśnięcie światła kiszek cienkich w trzech
miejscach, skutkiem częściowego zapalenia otrze-
wnćj przy opadnięciu maci*yi pochwy. (Gaz. lek.
T. I, 1866, str. 6570).

Ostry reumatyzm stawów z zapaleniem wsierdzia.
(Tamże. T. III, 1867, str. 33 —30). 4
O początku i szerzeniu się chołery. (Tamże, str.

121—196, 142—147).
O tkance tłaszezowćj i jćj znaczeniu fizyologicz-

nóm ze szczególnym względem na rolę tłuszczów
w zmianie materyi. Warsz., 1867, w 8-ee, str. 124, 1 tb.
Diss. inaug. (Dokonana w pracowni prof. Hoyera).

Toż po niemiecku w Archiv. Reicherta i du Bois-
Reymonda, 1856, str. 259—320.
Pląsawica (ehorea) uleczona wodanen chloralu.

(Klinika, T. VI, 1870, str. 209-212).
Rys historyczny szpitala Św. Rocha w Warszawie.

Warszawa, w druk. Gaz. polsk, 1872, „w 8-cee, str. 77.
Osob. odb. z T. II Historyi szpitali w Król. Polskiem.
Wyciąg z urzędowego sprawozdania D-ra......

delegowanego przez ministra spraw wewnętrznych,
w r. 1872 do zwiedzenia znakomitszych szpitali Au-
stryi, Franeyi, Niemiec i Petersburga (o sposobach
odświeżania powietrza w szpitalach). (Gaz. lek.
T. XVI, 1874, str. 54 —58, 87—91, 103—103—108).
(Wizerunek i życiorys jego skreślony przez J. F.

Nowakowskiego, pomieścił Tyg. ill. 1878, Nr. 127).

Czajewski Cypryjan Napoleon, ur. 2 lutego
1808 r. w majętności dziedzieznćj Grrotow-
szczyznie, w obwodzie kalwaryjskim wo-
jewództwa augustowskiego; ukończywszy
nauki w liceum łomżyńskićm, zapisał się
na wydział lekarski uniw. warszawskiego;
w r. 1830—31 służył wojskowo i w stopniu
podporucznika z korpusem generała Rybin-
skiego wyszedł za granieę. W Montpellier
znów wrócił do studyów lekarskich i tam
1836 r. stopień doktora medycyny osiągnął.
Następnie osiadł w Orleanie, gdzie dotąd
trudni się wykonawstwem  lekarskiem.
Piastuje od r. 1850 urząd lekarza okręgo-
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wego a od r. 1872 inspektora w zakładach
niemowląt (inspecteur de la premiere en-
famce'. Ogłosił:
De Fanevrysme de la crosse de Vao:te. Montpel-

lier, J. Martel, 1836, w 4-ce, str. 28. Diss. inaug.
De la phlebite — w roczniku towarzystwa postępu

nauk lekarskich w Montpellier.
De la rage—w roczniku towarzystwa nauk histo-

rycznych (societó des 6tudes historiques de Paris).
Investigateur, T. III, serya 3-cia, str. 191.
Nadto ogłosił wiele artykułów w Pamiętnikach to-

warzystwa agronomicznego, nauk, literatury i sztuk
pięknych w Orleanie, którego od wielu lat jest człon-
kiem, a mianowicie:
Kopalnie soli w Wieliczee. (T. X, str. 44).
Oszczątkach zwierząt przedpotopowych zebranych

w okoliey Aydes, koło Orleanu. (T. X, str. 48)
, Badania paleontologiczne w różnych miejszowo-
ściach departamentu Loiret. (T. X, str. 158).
_©ruinać iadłości Templaryuszów w Quatre-
Clefs. (T. XII, str. 54).
Porównanie wód mineralnych franeuzki:h i nie-

mieekieh. (T. XV, str. 260).
O rozpoznawaniu grzybów jadalnych i szkodli-
PYCHA OSUE 0.12) :78
O włośniaku. (Tamże).

. O napadzie Attyli na Orlean.
Badania nad wulkanami wygasłemi w Owernii.
O teratologii ludzkićj i roślinnćj. (To XX) i wiele

innych.

Czajkowski Grzegorz, ur. w ziemi sanoc-
kićj, w Rzymie poświęcał się malarstwu
a równocześnie słuchał nauk lekarskich.
Wróciwszy do kraju, wstąpił do zakonu
karmelitów we Lwowie 1737 r. a wyświę-
cony, do kresu swego życia w r. 1450 z po-
żytkiem pracował jako teolog, lekarz i ma-
larz. Oprócz wlasnego swego portretn, ja-
ki znajduje sięw kościele Św. Michala we
Lwowie, przyozdobił utworami swego pę
dzla liczne kościoły karmeliekie w Galicyi.
na Wołyniu i w Tatwie.

Rastawiecki: Katalog malarzy... III, 173. Grabow-
ski Ambr.: Bibl. warsz. zesz. 18, Str. 58.

Czajkowski Jan, syn i wnuk prezydentów
m. Kamieńca, początkowo kształcił się we
Lwowie, później w Wilnie, gdzie 1811 r.
uzyskał stopień doktoramedycyny.Osiadlszy
w Kamieńcu używał niemałój wziętości ja-
ko sumienny lekarz. Umarł 16 lutego
1869 r., dożywszy do 90 lat.
De usu medico tartari emetici. Vilnae, J. Zawadz-

ki, 1811, w 8-ee, str. £4. Diss. inaug.

Czajkowski Robert Romuald, ur. 1809 r.
we wsi Szwejkowie w Galicyi, ukończyw-
szy nauki gimnazyalne w Bzuczaczu, przez
dwa lata słuchał nauk filozoficznych we
Iiwowie, następnie pięć lat przykładał się
do medycyny w Krakowie. W r.1840 prze-
niósł się do Berlina, gdzie 1842 r. dyplom
doktorski osiągnął.

De typho abdominali, Berolini, 1842, w 8-ce, str.
32. Diss. inaug.

Czajkowski Cr.
Dissertatio de remediis vegetabilibus nareoticis,

Yariis eorum praeparatis atque usu in medicina prae-
tiea. Mosquae, 1829, w 8-ee. ę

Czapla Franciszek, ur. 17 stycznia 1837 r.
w Inowrocławiu, początkowe nauki pobie-
rał w mieście rodzinnóm i w Trzemesznie
(1852—1857), medycyny uczył się w Ber-
linie, gdzie 1861 r. stopień doktorski uzy-
skał. Odbywszy jednoroczną obowiązkową
służbę w wojsku, osiadł w Chełmnie, gdzie
dotąd zajmuje się wykonawstwem lekar-
skićóm. W r. 1864 zmuszony był uczestni-
czyć w wyprawie na Danią, w r. 1866
w wojnie przeciw Austryi, w r. 1870i 1871
w wojnie francuzko-pruskićj.
De ulzere ventrieuli perforante. Berolini, 1861,

Ww 8-ce, str. 31. Diss. inaug. ą ;
Wścieklizna u zwierząt i sposób w jaki ją ograni-

czyć można. Toruń, J. Buszezyński, 1877, w8-ce,
str. 48,
Nadto ogłosił wiele artykułów popularnych w Ka-

lendarzu Chełmińskim, a mianowicie: o trawieniu,
o obiegu krwi, przechadzka po firmamen iie niebies-
kim; i w Gazecie Toruńskićj: o kąpielach, o cholerze,
o tyfusie.

Czaplicki, wychowaniec warsz. szkoły
głównój.
O skute zności kwasu karbolowegóo w zimniey.

(Gaz. lek. T. X, 1871, str. 185—788).
Jeszeze dwa wypadki zimnicy uleczone za pomocą

kwasu karbolowego. (Tamże, T. XH, 1872, str.
17—18).

Czarliński Eugeniusz, urodz. 1838 r.
w OChwarznie, do gimnazynm uczęszczał
w Ohojnieach i w Chełmnie, medycyny od
r 1660 uczył się w Wrocławiu a późnićj
w Gryfii, gdzie 1867 r. dyplom doktorski
osiągnąjl.
Kinige Untersuchungen an Kaninehen iiber die

Rezorptionsgeschwindigkeit und die Aufenthalt>-
daner des Kaliumeisencyaniir in thierisehen Kórper.
Greifswald, 1867, w 5-ce, str. 48. Diss. inaug.

Czarniecki J.
O zastosowaniu ziuna w chirurgii, (Gaz. lek. T. I,

1865, str. 15—78, 139—143).

Czarnik Jakób.
Jakim sposobem obejść się bez lekarza i lekar-

stwa. Zasady dyety i kuracyi naturalnój. Lwów,
1865, w 8-0e, str. 40.

Czarnkowski Andrzej był uczniem Aco-
romboniego Hieronima, który w dziele
swóm: de lacte (Venetlis, 1556) bardzo po-
chlebnie wyraża się 0 naszym rodaku (ju-
venis ut genere valde nobilis, ita forma et
plurimis virtutibus ornatissim(is),
Czarnowski Fr. Jan Paweł.
Qonsilium medieum de cavenda et curanda peste

nune Polonis infesta in gratiam et usum nobilissimae
gentis pio studio breviter et populariter deseriptum.
(Glogoviae), typ. Funtcianis, 1625, w 4-ce, 315 ark.

Czarnowski Aleksander Wika, ur. 1850r.
w Gliśnie w Prussach zachodnich, do nauk
lekarskich przykładał się w Berlinie (1870—
1874), i
Ueber die Echinococcen in der Leber. Berlin, Scha-

de, 1874, w 8-ce, str. 29. Diss. inaug.

Czarnowski Ksawery, ur. 1848 r. w Ru-
koczynie, do gimnazyum uczęszczał w Cheł-
mnie i w Pelplinie, od 1863 do 1871 r, słu-
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chał nauk prawnych w Wrocławiu, później
poświęcił się sztuce lekarskiej i w r. 1874
doktorat osiągnął.
Ein Beitrag zur Lehre von den motorisehen Cen-

tren der Grosshirnrinde. Breslau, 1874, w 8-ce, str.
32. Diss. inaug.

Czarnowski Stanisław.
Da phlebitide. Vilnae, Mareinowski, 1823, w 8-ee,

str. 32. Diss. inaug.

Czechucki Franciszek Józef, stopień filo-
zoficzny uzyskał w Krakowie 1664 r.; me-
dycyny słuchał w Padwie itam 1669 r.
był obrany radcą w oddziale narodowości
polskićj. Wróciwszy do kraju osiadk we
Lwowie. Wraz z ojcem swym Janem, tak-
że lekarzem, dobrowolnie pomnożył liczbę
zakładników, wysłanych przez m. Lwów,
jako rękojmię wypłacić się mającego okupu
80,000 dukatów w  ezasie oblężenia turec-
kiego w r. 1672.

Por. Muezkowski: 1. e. str. 383, Zubrzycki: Kron.
m. Lwowa, str. 425. Chodyniecki: 1. e str. 211.

Czeczott Otton. ur. 1842 r., ukończywszy
gimnazyum w Witebsku, zapisał się na wy-
dział lekarski uniwersytetu moskiewskiego,
w r. 1865 przeniósł się do Petersburga i tam
nagrodzony srebrnym medalem stopień le-
karza 1865 r. otrzymał. Do końca roku
1865 był lekarzem przy kopalniach Ner-
czyńskich; następnie przeniesiony do Pe-
tersburga, mianowany został 1866 r. ordy-

 natorem w szpitalu dla obłąkanych pod
wezwaniem św. Mikołaja, a od 1882 r. jest
naczelnym lekarzem tego szpitala, Od r.
1877 jest professorem kliniki chorób ner-
wowych na kursach lekarskich żeńskich;
a w r. 1882 rozpoczął, jako docent prywat-
ny, wykład psychiatrii i chorób nerwowych
w akademii wojenno-lekarskićj w Peters-
burgu. Wydał:
O galwanizacij simpaticzeskago nerwa u czełowie-

ka i terapewticzeskom jeja znaczenii. $.-Peterburg,
1876, w 8-ee. Diss. inaug.
Nadto ogłosił kilka prae w czasopiśmie: Sbornik

dla sudiebnoj miedicinyi obszezestwiennoj gigieny
(174) i w dzienniku: Znanje (1875).
Kilka jego artykułów (nowy elektrod kommu-

tator; dwa przypadki paralysis glossopharyngei ete).
znajduje się w protokółach towarzystwa petersbur-
skich lekarzy praktycznych (1878).

Czekierski Józef, syn Stanisława, chirur-
Sa warszawskiego, ur. 19 marca 1777 r.
w Warszawie; początkowe nauki pobierał
W szkole pijarskićj, późnićj przebywał jako
uczeń felczerski w Górze Kalwaryi; od
1792 — 1794 uczył się w nowo otworzonćj
w Warszawie. szkole chirurgicznćj; 1796 r.
udał się do Berlina na wydział lekarski;

0 r. stopień doktora medycyny otrzy-
mał w Frankfurcie nad Odrą. Po powrocie
do kraju został professorem w założonój
1801 r. w Warszawie szkole akuszerek,

„A obowiązki te spełniał do r. 1806 a późnićj

7)

od 1809 do 18518. (Od r. 1806 do 1509 wy-
kład w tój szkole został zawieszony; dom
bowiem, w którym mieściła się ta instytu-
cya, zajęty był przez Francuzów na lazaret
wojskowy). Widząc brak zdolnych lekarzy.
wspólnie z Brandtem, Celińskim, przy po-
mocy innych oświeconych mężów i popar-
ciu Stan. Staszica, założył 1809 r. wydział
akademicki nauk lekarskich. W szkole tćj
nauczał z początku bezpłatnie chirurgii
i akuszeryi; nadto zawiadywał kliniką chi-
rurgiczną w szpitalu Św. Rocha. Też przed-
mioty wykładał za otwarciem uniwersyte-
tu 1517 r. Ale juź 1818 r. porzucił katedrę,
uwolnił się od obowiązków członka Rady
lekarskićj i poświęcił się praktyce, w któ-
rój do wielkićj doszedł wziętości. Umarl 20
czerwca 1826 r. w Marienbadzie.
De trismo. Trajecti ad Viadrum, 1800, w 8-ee,

str 32. Diss. inaug.
Chirurgia. Warszawa. T. I, 1817, str. 446, 5 tab.

T.II, 1818, str. 315, 5 tab. T.1II, 1818, str. 127,
1 tab. T. IV, 1818, str. 237.
O nowym sposobie leczenia fistuł. Czytane w tow.
tk 2 1821 r. (Pam. lek. warsz. T. II, 1828, str.

Die Urinblasenfistel (z polskiego tłom. Leo). (Lo
Magazin, T. I, str. 315—326).

(Wizerunek i życiorys jego skreślony przez Gir-
sztowta, pomieścił Tyg. ill. 1: 64, Nr. 244. Pochwaię
jego zasług wygłosił W. Malcz na posiedzeniu warsz. „
tow. przyj nauk. Ob. Ro.zniki tego tow. T. XNI, ste.
21—41).

* Czelakowsky.
A>rztliche Beobachtungen iiber die Wirkungen

der Iwoniczer Heilwiisser in den Jahren 1843—4t.
An den Quellen gesammelt von Brunnen-Arzt. zu -
Iwonicz. Wien, 1545, w 8-we, str. 28.

Czenpiński Jan Chrzciciel, ur. 1721 r., um.
7 lutego 1786 r., jeden z najbieglejszych le-
karzy warszawskich. członek komissyi egza-
minacyjućj lekarskićj, do którćj powolany
zostal przez marszalka Wł. Gurowskiego
27 lipca 1784 r.. słynnyzpobożności i uczyn-
ków dobroczynnych, właściciel kilku ka-
mienie w rynku Starego miasta.

Por. Weinert: Starożytnośi warsz. VI, str. 100.
Dykeyon. biogr. powsz. str. 369. Omentarz powąz-
kowski, str. 68, 69. Supl. do Gaz. warsz. Nr. 12, 1786.

Czenpiński Jan, syn poprzedniego, brat
Pawła, do nauk lekarskich przykładał się
w Wilnie i tyle w nich postępu uczynił, że
w r.1788, gdy jeszcze był uczniem, miał
sobie powierzony wykład anatomiii fizyo-
logii w języku polskim, dla tych slucha-
czów, którzy w łacińskim języku byli mniej
biegli. Ukończywszy świetnie nauki lekar-
skie, dla dalszego kształcenia się, wyjechał
w r. 1790 do Wiednia, gdzie wkrótce życia
dokonał.
Na rozpoczęciu lekcyi fisiologii w polskim języku,

ż d. 10 stycznia w sali anatomieznóy miana.
Wilno, 1789, w 8-ce, str. 33.

Por. Adamowicz: Krótki rys... str. 17.
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Czenpiński Paweł, lekarz nadworny Sta-
nisława Augusta, członek komitetu do ksiąg
elementarnych. nauki lekarskie ukończył
w Wiedniu 1778 r. Wydał:

Diss. inaug. zoologieo-medi*a sistens totius regni
animalis genera in classes et ordines Linnaeno mo-
do digesta, praefixa cuilibet classi terminorum expli-
catione. Viennae, 1778, w 8-ce, str. 122

Zoologia czyli: zwierzętopismo dla szkół narodo-
wy 'h. Warsz, 1789, str. 421, tab. 5.
Botanika dla szkół narodowych pierwszy raz wy-

dana. Warsz. 1785, w 8-ce, str. 283, VI tab. Dzieło
to ułożył Krzysztof Kluk wedle programmu Czenpiń-
skiego.
O sposobie zachowania zdrowia wszelkiego stanu

ludzi. Warsz. 1786 (napisane z woli komissyi eduk.
dla szkół na klassę 5-4).

Por. Bentkowski: II, 420, 417. Eneykl. powsz. VI,
427. Rocz. T. w. P. N. XV, 137. Gąsiorowski: 11I, 184.

Czeretowicz Antoni, lekarz wojskowy,
w naukach lekarskich kształcił w Wilnie,
od r. 1816 był ezłonkiem warsz tow. przyj.
nauk. Um. 1826 r.
De galaetirrhoea. Vilnae, 16038, w 8-ce, str. 18.

Diss. inaug.
* Czermak Jan, lekarz obwodowy w Ga-

licyi.
Bemerkungen iiber die Kuh-oder S$:hutzpocke in

Galizien, nebst einigen wieder deren Impfung ge-
machten Kinwiirfen. Lwów, 1810, w 8-ce, str. 144,
kt

Austfiihrliche Beschreibung einer wiedernatiirli-
chen mittelst Abseess durch den Nabelring erfolgten
Geburt. Lemberg, 1803, w t-ce, str. 16.

* Czermak Jan, (ur. 1828, zm. 1841), zna-
komity fizyolog, twórca laryngoskopii i ry-
noskopii, był lat kilka professorem fizyolo-
gii w Krakowie. Z dzieł jego do bibliogra-
fii lek. polskićj zaliczamy:

Mittheilungen aus dem k. k. physiologischen In-
stitute in Krakau 1856—1857. Wien, Hof-Druckerei,
1857, w 8-ee, k. 1, str. 8.

Ob. Piotrowski Gustaw.

Czermiński Walenty, rodem z Wołynia.
De hernia inguinali congenita. Vilnae, 1820, w 8-te,

str. 35. Diss inaug
Dwa przykłady przepukliny pępkowćy, uleczonóy

za pomocą przewiązania stróną., (Dziennik med chir.
i farmacyi. Wilno, 1823, T. II, str. 217—222).
(Uwagi nad powyższemi spostrzeżeniami, napisał

K. Porcyan%o). (Tamże, str. 222—224).

Czernichowski Leon, rodem z Warszawy.
Dissertation sur la grippe ou epidómie regnante

aetuellement. These. Paris, 1837, w 4-ee, str. 43.

Czernicki Hieronim Adolf, rodem z Po-
dola.
Fssai sur la variole naturelle

W 4-ce, str. 19. Diss. inaug.
Ktude elinique sur la fitvre typhoide, sa physiolo-

gie pathologique, sa marche et ses indieations thera-
peutiques. Strasbourg, 1867, w 4-ce.

Wspólnie z Biernackim K. wydał:
Traitement spócifique du cholóra asiatique de 1865.

Marseille, Barlatier Feissat et Demouchy, 1866,
w 8-ce, str. 31.

Czerniewicz Piotr, nauk lekarskich słu-
chał w Montpellier; osiadł w Rio Janeiro,
gdzie został ezłonkiem ces, instytutu le-
karskiego.

Montpellier, 1840,

Diagnostie spócial et differentiel des tumeurs du
serotum. Montpellier, Martel, 1837, w 4-ce, str. 42.
These.

Formulario o guja mediea de Brasil.
neiro, 1841, w 12-ee, str. 600.

„Listy z Brazylii, z Rio Janeiro. (Bibl. warsz. 1842,
T III, str. 435—449).

Czerski Jakób, rodem z Warszawy, stop-
nie filozoficzne uzyskał w Krakowie 1634
11638 r., do nauk lekarskich przykładał
się w Padwie, gdzie 1638—1640 r. był ase-
sorem narodowości polskićj,

Czerszyk Konst.
Seeale cornutum.

st'. 28.

Czerwiakowski Rafał Józef, ur. 24 paź-
dziernika 1743 r. pod Pińskiem w majęt-
ności dziedzicznćj ojca swego Daniela.
Ukończywszy pierwsze nauki w szkołach
ks. pijarów w Pińsku, w r. 1762 wstąpił do
ich zgromadzenia w Lubieszowie, a 1765 r.
uroczyste śluby wykonał. Gdy zostawał
przy aptece ks. pijarów w Lubieszowie,
rozwinęło się w nim zamiłowanie do nauk
lekarskich, dla zgłębienia których, przez
stolicę apostolską od ślubów zakonnych
uwolniony. udał się 1771 r. kosztem pija-
rów do Rzymu, gdzie po pięcioletnićj pra-
cy 1776 r. stopień doktora medycyny i fi-
lozofii otrzymał. Następnie pozostawał jesz-
cze przez lat trzy w Rzymie, zajmując się
leczeniem w szpitalu Św. Ducha in Saxia
pod przewodnictwem Toncego. Wezwany
przez biskupa wileńskiego Massalskiego na
katedrę chirurgii do akademii wileńskićj,
zwiedził w powrocie do kraju akademie
w Neapolu. Bolonii, Padwie, Wiedniu. Pa-
ryżu i Berlinie i w r. 1749 przybył do Piń-
ska. Tegoż roku był przez ks. H. Kołłątaja
powołany dla objęcia katedry anatomii, chi-
rurgii i położnictwa w akademii krakow-
skiej i 1780 r. rzeczywistym professorem
wydziału lekarskiego mianowany został.
Po pięciu latach oddawszy wykład anato-
mii Wine. Szastrowi, sam zajął się wy-
łącznie chirurgią i położnictwem. Stanisław
August w uznaniu zaslug Czerwiakowskie-
go, zaszczycił go 1785 r. godnością archia-
tra i nadwornego lekarza, a 1791 r. meda-
lem złotym. W 1794 r. z polecenia Koś-
ciuszki pełnił obowiązki lekarza naczelne-
go w lazarecie przy św. Piotrze w Krako-
wie. Obowiązki nauczycielskie sprawował
z. do r. 1805. Umarł 5 lipca 1816 r.
Wywód o narzędziaeh ee:uliekichz okoliczności

popisu publicznego dla objęcia miejsea w Towarzys-
twie lekarskiem przesławnóy akademii krakowskićy
iotwarcia szkoły anatomii, chirurgii i sztuki poło-
żniezój. Ułożony za pozwoleniem W.J.H Ant Żołę-
dziowskiego.. Akad. kr. rektora, tudzież M. Andr.
Badurskiego... dziekana. Dla wiadomości uczniów
eerulietwa dodruku roku pańskiego 1779 d. 6 listop.
podany w Krakowie, w 8-ce, str. 43.

Rio de Ja-

Vindobonae, 1844, w 8-ce,
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Dyssertacya 0 szlachetności, potrzebie i użytku
Ghirurgii w pożyciu ludzkiem, w woysku, przy poło-
Sach i w nauce lekarskićy. Na roczny obehód imie-
nin Najjaśniejszego Stanisława. Augusta w sali Ja-
siellońskićy na posiedzeniu publicznóm szkoły głów-
ney koronnćy 12 maja 1791 r. przez... czytana. Kra-
ków, druk szkoły głównóy koronnóy, str. 48, w 4-ce.

, Narządu opatrzenia chirurgicznego część I — VI.
Kraków, 1816—1817. Cz, I, str. 213. Cz, 1I, str. 491.
Cz. III, str. 411. Cz. IV, str. 248. Cz. V, str. 282. Cz.
VI, str. 395. Do dzieła tego tablice, sporządzone przez
uezniów autora Wiktoryna Rybickiego i Jerzego
Klimkego znajdują się w bibliotece Jagiellońskićj.
Tabliee do desmurgii rytowano w Wiedniu.
Prospekt chirurgii systematycznćj. Kraków, 1816.

W 8-0e, str. 36,
W rękopisie pozostawił:
Początki przyrodzeniopistwa; przekład dzieła Jó-

zefa Lieutaud, 1776.
Nauka o kościach i nauka o trzewach, 1779.
Nauka połogowania niewiast, 1780.
Rozprawa o przymiotach dobrego chirurga, 1780.
Prawidła położnictwa dla cerulików, wraz z 27

rycinami, 1781.

Mowa przy otwarciu szkoły anatomii miana 1
grudnia 1781.
O lekarstwach w powszechności, 1782.
O położnietwie w powszechności, 1784.
O chorobach miejseowych, 1785.

„Nauka dla rodziców roztropnego ehowania dzieci,
1804,
„Chirurgia dla początkujących cerulików w pyta-
mach i odpowiedziach, 1805.
Rozprawa o chorobach w ogólności, 1806.
Por. Woźniakowski: Pochwała I. R. Ozerwiakow-

skiego, (Roczn. tow. nauk. krak. T. III, str. 155).
Skobeł F.: Wspomnienie o życiu i pracach nauko-
wych R. I. Czerw. (Roezn. wyd. let; 1.5 .8tr 61).

Czerwiakowski ignacy Rafał, syn poprze-
zającego, ur. w Krakowie 28 lipca 1808 r.,
o nauk lekarskich przykładał się w uniw.

rodzinnego miasta. W r. 1830 jako cztero-
etni uczeń medycyny sprawował obowiąz-
< lekarza w szpitalu wojskowym koszar
alexandrowskich w Warszawie. Po powro-
Gie do Krakowa, stopien doktora medycyny
uzyskał 1833 r. Zamiłowany w naukach
Przyrodniczych, pracę swoję przedewszyst-
*iem zwrócił ku botaniee i został jój wier-
vym w dalszych kolejach swego zawodu.
£ r. 1834 został drogą konkursu adjunk-
(M przy katedrze historyi naturalnćj.

r. 1837 bawił w celach naukowych
W Berlinie, pracując tam gorliwie pod prze-
Wodnietwem Khrenberga i Meyera. W r.
a. zostal zastępcą a wkrótce rzeczywi-
„JM  professorem nauk przyrod niczych
;Sospodarstwa wiejskiego w szkole techni-
unaśl, krakowskićj. W r. 1843 przeszedł do
. Ersytetu na rzeczywistego professoraustoryj naturalnćj; od r. 1848 pozostał przy
as "drze botaniki i dyrekcyi ogrodu bota-
Gi ZMOgO. Kilkakrotnie sprawował obowiąz-
K1 M 4 j1 gęg Ana wydzialu przyrodniczego a w r.
i. powołany był na godność rektora.

saa 1841 był członkiem tow. nauk. krak.,
"Btępnie akademii umiejętności; przewo-

SŁOWN. Lek. Pot.

,

dniezył w komissyi fizyograficznój a nako-
niec i. godność Yice-prezesa akademii pia-
stował. Um. 5 kwietnia 1882 r.
De bromio. Oracoviae, typ. St. Gieszko wski, 1833,

w 8-ce, str. 57. Diss. inaug.
Botanika ogólna roślin jawnopłeiowych. Kraków,

1841, w 8-ce, str. XXII, 752i atlas z 16 tabl i 18
str. tekstu. ;

Opisanie roślin skrytopłciowych lekarskich i prze-
mysłowych. Botaniki szczególnćj część pierwsza.
Kraków, w druk. uniw. 1849, w 8-ee, str. VIII, 262.

Opisanie roślin jednolistniowych lekarskich i prze-
mysłowych. Botaniki szezególnćj część druga. Kra-
ków, w druk. uniw. 1852, w 8-ce, od str. 263 do 822,

Opisanie roślin. dwulistniowych lekarskich i prze-
mysłowych. Botaniki szczególnój część trzecia. Kra-
ków, w druk. uniw. 1859, w 8-ce, od str. 823 do 1544,

Toż, część czwarta. Kraków, w druk. uniw., 1859,
W 8-ce, od str. 1540 do 2254.

Toż, część piąta. Kraków, w druk. aniw., 1860
w 8-ce, od str. 2255 do 2954.

Toż, ezęść szósta i ostatnia. Kraków, w druk.
uniw. 1863, w 8-ce, od str. 2955 do 3545.
Botanika lekarska do wykładów, oraz dla użycia

lekarzów i aptekarzów. Kraków. nakł. autora, druk.
uniw., 1861, w 8-ee, str. VIII, 416.
Mowa inauguracyjna Rektora Uniw. Jag. ..... prz

objęciu urzędu rektorskiego d. 20 grudnia 1863,
Kraków, druk. uniw. 1863, w 8-ce, str. 16.

Gałęzatka smukła Czer. (Cladophora viadrina Ktz)
jako powłoka rodzima dostrzeżona w nizinach po
wylewie Dniestru. Kraków, druk. Uniw. Jag. 1865,
w 8-ce, str. 12. -
Wraz z J. Warszewiczem ogłosił:
Qatalogus plantarum quae in e. r. horto botanico

eracoviensi a. 1864 ab erecta e. r. Universitate Stud.
Jag. quingentesimo, a fundato vero horto oetogesi-
mo, edueantur, seeundum systema Endlicherianum
ab... editus. Craeoviae, typ. Univ. 1864, w. 8-ce, str.
XV i 470, 3 tab. i rycina ogrodu.

Czerwiński Jacek.
Dissertation sur les hómorrhagies utórines. These.

Montpellier, 1833, w 4-ee, str. 17.

Czerwiński Jan, dawnićj lekarz w Grae-
fenbergu, obecnie właściciel i dyrektor za-
kładu wodoleczniczego w Fiirstenhoffie,
w Styryi, znany z hojności w popieraniu
instytucyj krajowi pożytecznych, założyciel
i nakładca ezasopisma krakowskiego „Re-
formy,'* ogłosił:

Compendium der Thermotherapie (Wasserkur).
Wien, Ozermak, 1875, w 8-ce, str. 175.

Czerwiński Jan L. ur. 1847 r. w Kopytko-
wie w Prussach zachodnich, do gimnazyum
uczęszczał w Malborgu i w Gdańsku, nauk
lekarskich słuchał w Gryfii (1869 — 1874)
1 Wiirzburgu (1875—1807); stopień dokto-
ra medycyny uzyskał 1879 r. w Gryfii.

Beitriige zur Pseudoleukaemie. Greifswald, 1879.
W 8-66, str. 25. Diss. inaug.

Czetyrkin Roman, niegdy inspektor głów-
ny służby zdrowia w Król. Polskićm.

Opisanie wód kaukazkich, ich skład i skuteczność
źródeł: 1. Elizabetyńskiego i 2. Nardsanu (bohater-
skiego). Warszawa, 1836, w 8-ce, str. 14.
O wodzie Buskićj, Warszawa, 1838, w 8-ce. (po

rossyjsku). a
Ustawa 0 zarządzie lekarskim w r. 1840 najwyżćj

zatwierdzona. Warszawa, 1840, w 8-ce.

Ł)

6
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Ustawa policyi weterynaryjnćj czyli przepisy ma-

jące na celu zapobieganie i uśmierzanie chorób pa-

nujących i zaraźliwych między zwierzętami. War-
szawa, 1844, w 8-ce, str. 3/2, 2 tabl.

O zarazie morowój. Opisanie moru, który grasso-

wał w wojsku rossyjskićm r. 1828, 182911830. War-

szawa, 1846, w 8-ce, str. LXXII i od str. 73 do 166.

(Po rossyjsku wyszło w Warszawie 1836; na nie-

miecki język przełożył T. Stiirmer i wydał w Berli-

nie, 1837).
Myśli o cholerze oparte na prawach galwanizmu.

Warszawa, 1847, w 8-ce, str. 20. (Po rossyjsku wy-

szło w Warszawie 1847).

Częczkiewicz Józef Antoni, rodem z Kra-

kowa, stopnie filozoficzne uzyskał w aka-

demii Jagiellońskićj 1686 r.; do wydziału

lekarskiego wcielony został 1702 r. Był raj-

cą miejskim, a 1704 r. burmistrzem krak.

Umarł 22 czerwca 1714 r.

Inexpugnabilis Jagellonica eruditiofirmissimis...

clypeis... armata... Oracoviae, Fr. Cezary, 1685, fol.

k.8. (Oda na podziękowanie egzaminatorom).

Quaestio medica de phthisi. Oracoviae, Fr. Oeza-

ry, 1702, fol. 2.
Por. Muczkowski: l. c. str. 355, 356. Roczn. wyd.

lek, T.II, str. 50. III, str. 446. Grabowski: Star.

wiad. o Krak. str. 139. 200. Gąsiorowski: II, 328.
Eneykl. powsz. VII, 554.

* Czudnowskij I.
Środki ochronne od dźzumy, przekład z poprawne-

go drugiego ruskiego wydania przez studentów me-

dycyny Ces. Warsz. Uniw. Warszawa, 1879, w 8-ce,

str. XIII, II, 64.

Czyrniański Emilian, doktór filozofii, od r.

1851 prof. chemii w uniw. Jag., z rzeczy od-

noszących się do medycyny wydał:

Wykład chemii nieorganicznój zastosowanój do

rolnictwa, przemysłu i medycyny. Warszawa, 1857,

w 8-ce, str. 548
"Toż. wydanie drugie, poprawne i przerobione.

Kraków, 1866, w 8-ce, str. XIX i 561.

Chemia organiczna zastosowana do przemysłu,

rolnietwa i lekarstwa. Kraków, 1867, w 8-ce, str. V,

424i XV.
Rozbiór chemiczny wody kryniekićj. (Roczn. tów.

nauk. krak. Poczet 8-ci. T. I, 1858, str. 9).

Rozbiór chemiczny wód siarezanych lubieńskićj

i swoszowiekićj. (Roezn. tow, nauk. krak. Poczet 3-0i,

T. IV, 1860).
Toż, w osobn. odb. Kraków, 1860, w 8-ce, str. 31.

Wykrycie w żołądku koniinu. (Przegl. lek. 1862,

Nr. 1).
ykrycie fosforu w celu lekarsko-sądowym. (Przeg.

lek. 1862, Nr. 11).
Czyżewicz Adam, wychowaniecwszech-

nicy jagiellońskićj, obecnie prymaryusz

powszechnego szpitala i professor położnie-

twa w szkole dla położnych we Lwowie,

członek c. k. Rady zdrowia, członek rady

nadzorczój muzeum przemysłowego etc.
Sprawozd:nie z kliniki położniczo-ginekologieznćj

rof, D-ra Madurowicza za r. 1867. (Przegl. lek.

1868, Nr. 49—51. 1869, Nr. 1, 4, 6, 14—17).
Kalendarz lekarski na r. 1868. Kraków, 1868,

w 16-ce, str. 130i IV. (Ocenił Ściborowski w Prżegl.

lek. 1868, Nr. 1 i 2).
Kazuistyka położnicza. (Służb. zdr. publ. 1872, R...

206—222).
Sprawozdanie e. k. krajowój Rady zdrowia o sto-

sunkach zdrowotnych Galieyi za r. 1874. Lwów, Ro-

gosz, 1876, w 8-ce, str. 24.
"Toż, za r. 1875 i 1876. Lwów, nakł. funduszu rzą-

Oi” e. k. Rady Zdrowia, 1879, w 8-ce, str. 65,

8 tab.
"Toż, za r. 1877, tamże, 1880, w 8-ce, str. 38, tb. 10.
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Dalecki F.
De praeparatis eupri ratione medieo forensi. Pe-

tropoli, typ. acad. seient., 1857, w 8-ce, str. 36. Diss.
inaug.

Dalkiewicz Julian Władysław, rodem
z Poznańskiego, nauki lekarskie rozpoczął
w Berlinie; zbiegiem wypadków zmuszony
był schronić się do Paryża, gdzie po kilku
latach pobytu, w r. 1878 stopień doktora
medycyny osiągnął. Otrzymawszy potwier-

enie stopnia naukowego w uniw. jagiel-
lońskim, osiadł jako lekarz praktyczny
w Tarnowie i tam 10 lutego 1879 r. życia
dokonał. Żył lat 41.
'Genćralitós sur la goutte et son traitement. Paris,
arent, 1873, w 8-ce, str. 89. Diss. inaug.
Dalkowski Ernest Jul. ur. w Królewcu

1832 r., do nauk lekarskich przykładał się
W uniw. swego rodzinnego miasta i tam
1855 r. stopień akademicki osiągnął.
De monopodia. Regimonti, typ. Dalkowscianis,

1855, w 8-ee, str. 30, 1 tab. Diss. inaug.
Danefelt Donat.
De typho abdominali. Vilnae, 1838, w8-ce, str,

18. Diss. inaug.
Danek Franciszek, spółczesny lekarz puł-

kowy austryjacki. ogłosił:
yrznięcie kamienia moczowego przez szyję pę-

ćherzą (eystotrachelotomia) za pomocą narzędzia
Smitha. (Z drzeworytami w tekscie). (Przegl. lek.
1873, Nr. 48).
Użycie chloroformu w połączeniu z olejkiem ter-

Pentynowym. (Tamże, 1879, Ńr. 33).
Danilewski Jan. ;
amagistratu medieo felicissimo. Gotingae, typ.
leterich, 1784, w 4-0e.
Daniłkowicz Maciej, chirurg warszawski

Za czasów Jana Mobieskiego, powołany
był do Moskwy 1678 r.

Por. Richter: Geschichte der Med. in Russland
II, 423,

„Daniłło Stanisław Felicyan, ur. w guber-
Mi kowieńskićj 17 października 1847 r;
nauki gimnazyalne ukończył w Petersbur-
SU 1865 r. .i tegoż roku zapisał się na wy-

dział fizyczno-matematyczny uniwersytetu
petersburskiego: od r. 1868 słuchał nauk
lekarskich w akademii medyko-chirurgicz-
nój; w r. 1874 miał sobie przyznany stopień
lekarza c. eximia laude i drogą konkursu
uzyskał miejsce przy akademii w t. z. in-
stytucie professorskim. W czasie swego
pobytu przy akademii był początkowo or-
dynatorem kliniki położniczój prof. A, Kras-
sowskiego; następnie przeszło dwa lata
pracował w klinice chorób umysłowych
inerwowych pod kierunkiem prof. J. Ba-
lińskiego a późnićj J. Mierzejewskiego.
W czasie ostatnićj wojny turecko-rossyj-
skićj pełnił obowiązki starszego lekarza
w szpitalu wojskowym. W r. 1881 obronił
rozprawę na stopień doktora medycyny
i kosztem rządu wysłany został za granicę
w celu udoskonalenia się w obranćj spe-
cyalności — w nauce o chorobach nerwo-
wych i umysłowych. Ogłosił:

Zagadocznyj słuezaj rwoty u bieremiennoj. (Proto-
koły tow. lekarzy praktycznych w Petersburgu, 1876).
K kazuistikie mieningitow. (Medicinskij wiestnik,

1879).
K woprosu o malarijnych zabolewaniach nierwnoj

sistiemy. (Tamże, 1880).
K psiehopatołogii mienstrualnago pierioda. (Proto-

koły tow. psychiatrów w Petersburgu, 1880).
Przyczynek do anatomii patologicznćj rdzenia krę-

gowego inerwów obwodowych przy zatruciu fosfo-
rem. (Pam. tow. lek. warsz. T. LXXVI, 1880, str.
893—901). Sprawozdanie z tój pracy w Przegl. lek.
1830, Nr. 44.
K patołogiezeskoj anatomii spinnago mozga pri

otrawlenii fosforom. Ekspierimientalnoje izsledowanje.
S.-Peterburg; 1881, w8-ce, str. 75, 1 tab. Diss.inaug.
(Drukowana także w wojenno-medicinskom żurnale
w. 1880i 1881 r.). Sprawozdanie z tóćj pracy pióra
prof. Vulpiana znajduje się w Oomptes rendus de
Vacademie des sciences de Paris, 1881.

Riedkij słuczaj szankiernago fagiedienizma.(Wracz,
1831). Ę
O mieżdunarodnoj elektriczeskoj wystawkie w Pa-

riże, (Tamże, 1881).
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O znaczenii menstrualnago pierioda pri duszew-
nych bolezniach. (Medieinskaja biblioteka,pod

Les localisations ećróbrales dapres M. Exner.
(Revue scientifique. 1882).

Sur le róle de la menstruation dans le cours de la
maladie mentale. (Revue de módecine, 1852).
Recherches eliniques sur la fróquence des mala-

dies sexuelles chez les alićnćes. (Archives de neuro-
logie, 1882).
"Toż, w osobn. odb. Paris, 1882,w 8-ce, str. 20.
Influence deFaleool ćthyligueet3 Fessence d'ab-

sinthe sur les tonctions motriees du cerveau et sur
celles des muscles de la vie de relation. (Archives de
piłysiologie, 1682).

Kssai expórimental de la localisation anatomique
mptómes du dólire toxique ehez le chien. (Tam-

że, 1882). Dwie ostatnie prace przedstawione akade-
mii nauk paryzkiej przez prof. Vulpiana ogłoszone z0-
stały w streszezeniu w Comptes rendus de Pacademie
de sciences de Paris, 1802).
O częstości chorób organów płciowych u kobiet

obłąkanych. (Pam. tow. lek. warsz. 1882, str.557—55LV.

Darasz Paweł, rodem z Warszawy, był
iarzem wojska polskiego do r. 1881.
W Montpellier 1835 r. promował się po-
wtórnie do stopnia doktora medycyny.
W r. 1848 przebywał w Galicyi; po zbom-
bardowaniu Lwowa, ścigany przez władze
anstryackie jako członek tow. demokra-
tycznego, udał się w Poznańskie. skąd zmu-
szony był schronić się do Anglii. Z Anglii
pojechał do Francyi, gdzie podejrzany o sto-
sunki z Mazzinim, okuty w kajdany, wy-
wieziony został do Algeryi. Po kilku la-
tach więzienia, puszczono go na wolność
i dano mu rządową posadę Jekarza koloni-
zacyjnegó. Nie długo atoli korzystał z wol-
ności. umarł bowiem w Algerze 3 grudnia
1871 r. w wieku lat 62.

Dissertation sur la póritonite aiguć.
J. Martel,1835, w 4-ce, str. 19.

Daraszkiewicz Ludwik, rodem z Litwy.
Meletemata de resinarum praesertim resinae gutti

in tractu intestinali rationibus. Dorpati, 1858, w t-ce,
str. 34. Diss. inaug.

Darewski Weryha Konstanty,
z Mińska.
De peripneumoniarum varia sede.

w 8-ce, str 25. Diss, inaug.

Darewski Weryha Ludwik, ur. 4 stycznia
1818 r. we wsi Turyniu, w powiecie Ihu-
meńskim, onub. mińskićj. nauki lekarskie
ukończyłw"Wilnie 1837 r.; następnie prak-
tykował na Litwie; w r. "1844 przybył do
Warszawy, gdzie 1845 r. został ordynato-
rem: w szpitalu Dzieciątka Jezus a w r.
1847 lekarzem w instytucie połoźniczym;
ostatnie obowiązki sprawował do r. 156].
Obecnie wolny od zajęć urzędowych, zaj-
muje się praktyką lekarską w. Warszawie.

Rzadki przykład macicy podwójnćj. (Tyg. lek. 1848,
Nr. 33).
E*lampsya u kobiety ciężarnćj; poród dzięcka nie

żywego; następne cierpienia; wyzdrowienie zupełne.
(Tamże, 1851. Nr. 30).

Historya ciąży brzusznój pierwotnój.
Nr. 38,39).

 

  

Montpellier,

rodem

Vilnae, 1822,

(Tamże, 1855,

Kilka przypadków gwałtownych bólów kurczowych
przy porodzie, uleczonych pomyślnie za pomocą wo-
dy zimnćój. (Tamże, 1855, Nr. 43, 44).
Uwagi nad leczeniem miejsca na ustach macicz-

nych (placenta praevia). (Tamże, 1856, Nr. 3, 4).
Zaniedbane położenie barkowe. Opisanie narzędzia

zwanego somatom Baudelocque'a (młodszego). Dwa
przypadki dekapitacyi za jego pomocą zrobionćj.
(Tamże. 1857, Nr. 1, 2).

Obrót na nóżki i ekstrakcya płodu są zupełnie od-
dzielne operacye. (Tamże, 1857, Nr. 15).

Skuteczność zimnych duszów na pochwe maciczną
w krwotokach macicy. (Pam. tow. lek. warsz. T.
XXXIII, 1855, str. 150)

Infarctus uteri chronieus ze znacznem powiększe-
niem organu, cierpiącego. (Tamże, 'T. XLIII, 1860,
stw. Mię13).

Zapalenie macicy, sposób lezenia.
XLLII, 1860, str. 174).
Użycie chloroformu w silnóm zasznurowaniu maci-

cy przy barkowem położeniu płodu. (Tamże, T.
XXXIV, 1855, str. 265).

Zwężenie w kiszkach cienkich;
XXXVII, 1857. str. 279).

Ciąża nie zabezpiecza od chorób zapalnych i in-
nych. (Tamże, XL, 1858, str. 54).
Sprawozdanie roczne z oddziału ginekologicznego

szpitala Dzieciątka Jezus. (Tamże, T. XLIII, 1860,
str. 172).

Diphtheritis według dzisiejszego stanowiska na-
szych o nićj wiadomości. (TAMŻE, ..4L. XLVI, 1861,
str. 281).
Rozprawa o używaniu przedimków w jęzstni fran-

cuzkim— dotąd pozostaje w rękopisie.

Dargosz Floryan B. doktór medycyny,
chirurgiii filozofii, zakonnik ze zgromadze-

(Tamże, T.

śmierć. (Tamże, T.

nia księży pijarów wileńskich, przełożył
z łacińskiego:

Stoerka Antoniego wolnego barona... medycyna
systematyezno-praktyczna, służąca felezerom woj-
skowymimiejskim. Wilno 1772, w 8-ce, 2 jamy, str.
115 i 485.

"Toż. Wilno, 1792, w 8-ce.
Daszkiewicz Bolesław, ur. 1839 r. we wsi

Gorzycach w Poznańskiem, do gimnazyum
uczęszczał W Krotoszynie. i Trzemesznie.
nauk lekarskich słuchał w Wroclawiu
(1861—1866). 5
„28 pustula maligna. Vratislaviae,

:. 26. Diss. inaug.
= Rabą den Kinfiuss des nery. accessorius Willisii
auf die Herzbewegung. (Centralbl. f, d. med. Wiss.
1864. str. 497. 1865, str. 109).

Daszkiewicz Jan.
De iritide idiopathica syphiliti 'a et arthritiea.

Petropoli, 1851, w 8-ce,str.52. Diss. inaug.

Daszkiewicz L. MAG miejski w Kijowie.
Matieriały dla topografiigor. Kijewa. Swiedienja

o gospodstwowawszich bolezniach i chodie ich w g.
Kijewie w prodółżenii diesiati liet a sjożenno s 1854 po
1864-god. Kijew, 1865, w 8-ee, str.

Daszkiewicz Wacław Kosjbut
Ueber die Degeneration und Regeneration der

markhaltigen Nerven nach traumatischen Laesionen.
Strasburg, G. Fischbach, 1878, w 8-ee, str. 38, 1 tb.
Diss. inaug.
O zwyrodnieniu i odradzaniu się nerwów przecię-

tych. (Medycynń, 1879, Nr: 5, 6).
Ueber die Kntwiekelung der Nerven aus Plasma-

zellen beim Frosche. (Archiv. f. mikrosk. Anatomie,
DFA. SWdO:

1566, w 8-ce,
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* Datenus Piotr, rodem z Hollandyi,
mnich w XVI w.. gorliwy zwolennik obra-
zobórstwa, unikając prześladowań schronił
się do Elbląga, gdzie porzuciwszy suknię
zakonną, oddał się z powodzeniem leczeniu
chorób. Um. 1590 r. Wystawiono mu w El-
blągu pomnik.

Por. Dykce. biogr. powsz. I, 319.

Dawidowicz Izaak, ur. w Zyzmorach, nie-
daleko Wilna 1790 r. Nauki lekarskie roz-
począł w Wilnie 1814 r. Stopień doktora
medycyny uzyskał w Królewcu 1821 r.
Wydał:

Diss. inaug. chirurgiea exhibens causam aneurys-
matis arteriae cruralis. Regiomonti, typog. et lithogr.
Degeniana, 1821, w 4-ee, 1 rys. str. 23.

* Dawidson (Davissonius) Wilhelm, lekarz
szkocki, wielki zwolennik Paracelsa, pro-
fessor publiczny chemii w Paryżu, wezwa-
ny na lekarza nadwornego Jana Kazimie-
rza i Maryi Ludwiki, przeniósł się do Pol-
ski (1651—1668).

Philosophia pyrotechniea seu eurriculus chymia-
trieus, nobilissima illa et exoptatissima medicinae
parte pyrotechniea instruetus, multis iisque haud vul-
garibus observationibus adornatus. Pawisiis, 1635,
w 8-ce.

Toż, tamże, 1657, w 8-ce.
Toż, w tłomaczeniu frane Jana Hellot. Paryż, 1635,

w 8-ce. .
'Toż, w tłomaczeniu autora. Paryż, 1675. w 8-ce.
Commentariorum in Petri Severini Dani, ideam

medicinae philosophieae prope diem proditurorum
prodromus: in quo Platonicae doetrinae explieantur
fundamenta, super quae Hippoerates, Paracelsus et
Severinus, nec non ex antithesi Aristoteles et Gale-
nus sua stabilivere dogmata. Hagae, 1660, w 4-ce.

Toż, w Hadze i Roterdamie, 1668. w 4-ce. Dzieło
to z powodu wypowiedzianego w niem zdania o koł-
tunie, wywołało zacięty spór autora z Plempejuszem
(Vopiseus Fortunatus Plempejus), professorem medy-
cyny w Lowanii.

Plicomastix s. plicae e numero morborum apospas-
ma. Typis universitatis abredoniensis in Seotia im-
pressus, nunc vero Dantisci venditur per Jae. Pufile-
rum Billingerum, 1668, w 4-ce. str. nieliczb. 144. Ded.
Morsztynowi. Dzieło to wydał Davidson pod pseudo-
nimem TheophrastusVeridicus Seotus.
Jest ono odpowiedzią na rozprawę, którą ogłosił Vo-
piseus Fortunatus Plempejus, skłoniony naleganiami
swego pacyenta Teodora Skuminowskiego, biskupa
gratianopolskiego a kanonika wileńskiego, p. t.: De
affectibus ceapillorum et unguium. Lovanii, 1662,
W 4-ce.

Dąbnicki Mikołaj, przed 1506 r. był leka-
rzem kapituły poznańskićj, zajmując kano-
nikat doktora medycyny.

Por. Gąsiorowski: Rozprawa... str. 28.

Dąbrowski Adam, ur. 1815 r. we wsi
strowczycach w powiecie bobrujskim gub.

mińskićj, do gimnazyum uczęszczał w Miń-
sku, medycyny uczył się w Wilnie (1833—
1838); stopień doktorski osiągnął w Peters-
burgu 1841 r. Od r. 1839 pelni służbę le-
karską w wojsku rossyjskićm.
„De febre puerperali. Petropoli 1841, w 8-ce. Diss.
inaug.

Nadto ogłosił wiele artykułów w gazetach lekar-
skich rossyjskieh.

DąbrowskiKarol Leonard. |
De usu caloris medico. Cracoviae, typ. S. Giesz-

kowski, 1840, w 8-ce. str. 37. Diss. inaug.

Dąbrowski Kazimierz, ukończywszy nau-
ki lekarskie w uniwersytecie moskiewskim,
objął obowiązki lekarza domowego u ksią-
żąt Meszczerskich w gub. twerskićj; na-
stępnie przeniósł się do Słucka, gdzie kilka
lat był lekarzem powiatowym, a ostatnie
trzy lata życia pełnił obowiązki lekarza
gimnazyalnego w Słucku a nadto lekarza
szpitala żydowskiego tamże. Umarł 15
marca 1870 r., w wieku lat 46.

Dombrowski Ksawery.
Zur orthopidischen Behandlung der fungósen Ge-

lenkkrankheiten und Fraeturen an den unteren Extre-
mitiiten. Dorpat, Karow, 1881, w 8-ee, str. 7Li 1 tb.
Diss. inaug.

Toż, w Petersb. med. Wochensch. 1881.

* Debay August, ur. 1802 r.
Poradnik dla płci pięknój, albo hygiena piękności.

Tłomaczyła z francuzkiego I. Rogalska. Warszawa,
nakł. Gliicksberga, 1849, w 12-ce, str. 151.

Małżeństwo pod względem fizyologii i hywieny,
z dołączeniem uwag dyetetycznych nad wychowaniem
niemowląt, podług najlepszych źródeł, przez Wilhe|-
ma Lubelskiego. Warszawa, 1862, w 8-ce, str. ILI
i 380i VII (z francuzkiego skrócone).

* Debreyne O. I. C.
O teologii moralnćj uważanćj w stosunku jćj do

fizyologii i medycyny. Z piątego wydania franenzkie-
go na język polski przetłomaczył ksiądz Władysław
Magnuski. Warszawa, druk. Czerwińskiego, 1810,
w 8-ce, str. XII, 394 i niel. 2.

Semiotyka czyli wiadomości praktyczne o ehoro-
bach ciężkich i śmiertelnych, z francuz. przełożył Ks.
W. Magnuski. Warszawa, nakład tłomacza, druk
Czerwińskiego i Spółki, 1872, w 8-ce, str. XI i 276.

* Delacroix Jan Franciszek.
O hemoroidach uwagi i spostrzeżenia, praktyczne,

co do natury, przyczyn, zjawisk i leczenia wszystkich
przypadłości, do których dają powód; sposoby zje-
dnania ulgi stałćj i leczenia ich gruntownego w pe-
wnych przypadkach; dyeta i prawidła zachowania
się w tóy słabości. Z francuzkiego podług 4-6) edy-
cyl przełożone przez Tomasza Krauze. Wa'szuwu
Brzezina, 1830, w 8-ee, str. 157 i XII.

Delille Karol, lekarz żytomierski, ogłosił:
O życiu zwierzęcóm. (Tyg. lex. 1862, Nr. 1—3).
O instynkcie. (Tamże, 1862. Nr. 7).
O sympatyi. (Tamże, 1862, Nr. 8, 11, 18).
Nadto przygotował do druku: =
'Wunderlicha Historya medycyny, dopełniona dzie-

jami medycyny u Sławian.
Postęp umysłu ludzkiego w XIX wieku. Przekład

z Szyllera.

Dembczak Waleryan, ur. wr. 1853 w Brze-
gu, do gimnazyum uczęszczał w rodzinnóm
mieście a późnićj we Wrześni, Trzemesznie
i Gnieznie; nauk lekarskich słuchał w Gryfii
od r. 1872 do 1876.

Experimental-Studien iiber parenchymatóse Injec-
tionen von Argentum nitrieum. Greifswald, 1876,
w 8-ce, str. 42. Diss. inaug. Rozprawa ta w stresz-
czeniu A. Sendykowskiego ogłoszona została w Przegl.

lek. 1876, Nr, 29,
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Dembosz Stanisław, ur. 1802 r., nauki
uniwersyteckie odbył w Krakowie, gdzie
1841 r. otrzymał stopień doktora medycy-
ny. Do r. 1844 mieszkał w Krakowie, bę-
dąc przez kilka lat asystentem klinicznym.
Od r. 1844 aż do śmierci pełnił obowiązki
lekarza obwodu chrzanowskiego. Um. 16
listopada 1868 r. w Chrzanowie.

'Pentamen florae territorii eracoviensis medicae,
sive enumeratio plantarum medicinalium cirea Ora-
coviam sponte nascentium ae exoticarum secundum
systema Linnei disposita. Oracoviae, TYP D, E:
Friedlein, 1841, w 8-ce, str. 226. Diss. inaug. Roz-
prawa przez wydział lekarski uwieńczona nagrodą.
Wyciąg z nićj pomieszczony w Roczn. wyd. lek. T.
VI, 1843, str. 36. ę
Dembowski Fryd. Wilh. Ludw.
Uebexr den physiologischen Heilungsvorgang nach

subcutaner Tenotomie derAchillessehne.Kónigsberg,
1869, w 8-ce, str. 36. Diss, inaug.
Dembowski Mieczysław, spólczesny lekarz

powiatowy w Lisku w Galicyi.
O skróconym sposobie mierzenia ciepłoty ciała.

(Przegl. lek. 1875, Nr. 1).
Dembski Piotr. .
De haematuria. Petropoli, 1854, w8-ce, str. 41.

Diss, inaug.

Demetrykiewicz Józef, ur. 1828 r. we wsi
Dunajowie, w powiecie przemyślańskim;
dwuletni kurs filozoficzny ukończył we
Lwowie, nauk lekarskich od 1850 r. słu-
chał w Wiedniu, gdzie 1858 r. dyplom dok-
torski uzyskał. W r. 1864 został mianowa-
ny lekarzem obwodowym w Sanoku a w r.
1872 lekarzem powiatowym w Tarnowie.
Um. 7 czerwca 1881 r.

Denkowski.
Wspólnie z Hórschelmannem ogłosił po niemiecku

w Dorpater med. Zeitsehrift 1870, str. 1 9—227, o le-
czeniu duru (typhus). Rozprawa ta w streszczeniu
pomjeszczoną została w Centrabl. f. d. med. Wissen-
schaft, 1871, Nr. 41, i w Przegl. lek. 1871, Nr. 49.

Denop Karol Fryderyk Juliusz, rodem
z Warszawy.
De ietero, speciatim neonatorum. Berolini, 1828,

w *-ce. Diss. inaug. Ocena tój rozprawy znajduje
się „BH Lit. Annal. d. Heilkunde, T. XII, 1828,
str" 494.

Deputowski Leon Aleksander, ur. 28 mar-
ca 1848 r. w Warszawie, do gimnazyum
uczęszczał w mieście rodzinnóm, nauk le-
karskich słuchał w Lyonie i Montpellier,
gdzie 1872 r. stopień doktora medycyny
osiągnął. Obecnie zamieszkuje dep. de la
Dróme, gdzie jest lekarzem. okręgowym
i inspektorem lekarskim szkół i niemowiąt.
Du traitement de la fidvre intermittente basć sur

les indications. Montpellier, 1872, w 8-ce, str. 68.
Diss. inaug.
Du spina bifida.
De la plique polonaise.
De la tumeur eóróbrale dans Vópilepsie.
Derblich Wolf, ur. 1823 r. w Brodach, na-

uki gimnazyalne pobierałw Odessie i w Lip-
sku, medycyny uczył się w Lipsku a od r.
1845 w Wrocławiu. :

De pliea polonica (pars prior). Vratislaviae, H.
Richter, 1848, w,8-ce, str. 31. Diss. inaug.

Derszkoff Felicyan. BTY:
Diss: inaug. de hydrocephalo chronico, binas ob-

servationes medieo-praetieas continens. Vilnae, 1819,
w 8-ce, str. 49, 1 tab. ; !

Designatio et valor omnium materialium et medi-
camentorum tam simplicium quam compositorum,
quae in oflieinis gedanensibus reperiuntur et vendun-
tur. Verzeichniss und Taxa aller Materialien und
Arzneien, sowohl der einfachen als zusamniengesetz-
ten, welche in der Danziger Apotheken zu finden
seien und verkaufet werden. Danzig, Dav. Friedr.
Rheten, 1668, w 4-ce, str. 99, indeksów str. 6.

Deszner Karol, doktór filozofii i medycy-
ny, lekarz sandomierski, um. 1783 r.

Dębczyński Antoni, ur. 1847 w Tymieni-
cach, w powiecie sieradzkim; do gimna-
zyum uczęszczałwKaliszu, nauk lekarskich
słuchał w Warszawie (1867—1873). Obe-
cnie jest lekarzem powiatowym w Kole,
w gub. kaliskićj.
Przyczynek do dobowych wahań ciepłoty ciała

ludzkiego. (Medycyna, 1875, Nr. 18).
Przypadek ostrego zapalenia osłony miękkićj na

podstawie mózgu (Meningitis basilaris aeuta). Po-
rażenie nerwów słuchowych i okoruchowych wspól-
nych. Wyzdrowienie. Głucho-niemota. (Tamże, 1877,
Nt. 17, str. 264—267).

Zapalenie tkanki łącznój około jelita ślepego (pe-
rityphlitis). Zapalenie otrzewni wątrobowćj (perihepa-
titis) i miąższu wątroby (hepatitis parenchymatosa).
Ropień wątroby, przyrośnięcie jój do przepony,
opłueniipłuc. Przetoka wątrobowo-płucna (fistula
hepato-pulmonalis). Wydalenie ropy z wątroby przez
płuca na zewnątrz. Wyzdrowienie. (Tamże, 1880,
Nr. 22).

Dębicki Klemens, spółczesny lekarz lwow-
ski, w latach 1871 — 1875 był asystentem
kliniki chorób wenerycznych i skórnych
w Krakowie. ,

Iwonicz w r. 1878. Lwów, K. Wild, 1879, w 8-ce,
str. nl. 2, 46i 1 karta.

Iwonicz, zakład zdrojowo-kąpielowy, szczawy sło-
ne jodowo-bromowe. Lwów, 1 związkowa druk.
(1880), w 16-ce, str. 10i1 nl. '

Iwonicz w r. 1880. Lwów, 1881, w 8-ce, str. 36.
Diament Samuel, rodem ze Liwowa.
De earcinomate uteri. Vindobonae, 1834. w8-ce,

str. 24. Diss. inaug.

Diesing Karol Maurycy, rodem z Krako-
wa, nauki lekarskie ukończył roku 1826
w Wiedniu, gdzie stale zamieszkał. Był
członkiem wiedeńskićj akademii umiejęt-
ności. Pomimo że w r. 1849 ociemniał, nie
przestawał jednak pracować nad ulubio-
nymprzedmiotem —helmintologią. Um. 10
stycznia r. 1866.
De nucis vomicae prineipio efficaci.

1826, w 8-ce, str. 21. Diss. inaug.
Dietl Józef, najznakomitszy klinicysta

w nowszych czasach, ur. r. 1804 w Podbu-
żu, wiosce karpackićj w Samborskiem.
Pochodził z rodziny, która jeszcze w XV
wieku osiadła w Łańcucie. Do szkół uczęsz-
czał w Samborze, potem w Tarnowie i No-

Vindobonae,
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wym Sączu; po odbyciu kursów filozoficz-
nych we Lwowie, r. 1823, uzyskawszy od
stanów galicyjskich stypendium w rocznój
kwocie 400 złr., udał się na wydział lekar-
ski do Wiedniaitam 1829 r. otrzymał dy-
plom doktorski a zarazem posadę adjunkta
mineralogii i zoologii, na którćj przez 4 la-
ta (do 1833 r.) pozostawał. W tym czasie
ubiegał się o katedrę mineralogii i zoologii
w Pawii i w tym celu wypracował po włos-
ka rozprawę konkursową. Następnie mia-
nowany był fizykiem na przedmieściu Wie-
deń, 1841 r. prymaryuszem szpitala tam
świeżo za jego usilnóm staraniem założone-
go a 1648 r. dyrektorem tego zakładu.
W r. 1851 porzuciwszy obszerną praktykę
w Wiedniu. przyjął ofiarowaną sobie kate-
drę patologii i terapii szczegółowój oraz”
kliniki w uniwersytecie krakowskim; od r.
1856 do 1861 był dziekanem wydziału le-
karskiego; w r. 1861 obrany był rektorem
uniwersytetu, posłem na sejm galicyjski
a następnie członkiem delegacyi tegoż sej-
mu do Rady Państwa. W r. 1865 centra-
listyczne ministerstwo Schmerlinga nie mi-
łóm okiem patrząc na męża, który gorąco
i stanowczo przemawiał w obronie auto-
mii galicyjskićj i praw języka polskiego,
usunęło D. z katedry professorskićj. W r.
1866 został obrany prezydentem miasta
Krakowa. Późnićj po porażce kierunku
centralistycznego, otrzymał godność człon-
ka Izby Panów. W r.18%3 złożył swój
mandat jako prezydent i cofnął się do życia
domowego. Od r. 1872 był członkiem czyn-
nym akademii umiejętności a późnićj dy-
rektorem wydziału matematyczno-przyro-
dniczego. Um. 18 stycznia 1878 r., pogrze-
bany kosztem publicznym.

Diss. inaug. sistens quaedam cirea medicinae se-
curitatem. Vindobonae, typis viduae A. Strauss, 1829,
W 8-cc, str. 41.
Anatomische Klinik der Gehirnkrankheiten. Wien,

Kaulfuss, 1846, w 8-ce, str. 395.  *
„. Praktische Wahrnehmungen nach den Ergebnissen
in Wiedner Bezirks-Krankenhause. Wien (1647),
W 8-ce, str. 110, (bez osobnćj karty tytułowej).
Der Aderlass in den Lungenentziindungen klinisch

und physiologisch erórtert. Wien, Prandel, 1849,
W 8-ce, str. VIII i 128.

O upuście krwi w zapałeniu płue ze stanowiska
Kliniezno-fizyologicznego, z dołączeniem tablic staty-
stycznych o leczeniu zapalenia płue bez upustu krwi;
A do rocznika krakowskiego lekarskiego na rok bie-
żący przeznaczonych. Z niemieckiego na język pol-
Ski przełożyli Paweł Grzywiński i Jan Ulidowski.
raków, ezcionkami drukarni „Czasu,* 1852, w 8-ce,

Str, XII i 148.

osgczenie,wospalenia legkich bez krowopuskania,
Patooginja. fizjołogiczeskich, anatomiczeskieh,
s age iehi kliniczeskich dannych.Soczinienije...
1855 3 ago pier iewieł Ferdinand Adam. Peterburg,

= leczeniu”oa bez upustu krwi. (RocznTow. Nauk, krak. 1851, Pocz. 2-1,-T. VI, str. 118—144).

Postrzeżenia pod względem pasówki (Zoster). (Tam-
że, 1852, Pocz. 2-i, T. VII, str. 22). ś
O chininie pod względem jćj przechodzenia do mo-

czu, sposobu działania i użycia terapeutycznego.
(Tamże, 1851, Pocz. 2-i, T. VI, str. 369—412).

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. uniw. Jag. 1852,
W 8-ce str. 44.

Kritische Darstellung europiischer Krankenkauser.
Wien, Braumiiller, 18538, w 8-ce, str. 460.

Erster statistischer Beitrag zum Aderlasse in der
Lungenentziindung. Wien, Seidel u. Sohn, 1873,
w 8-ce, str. 46. : "eż
Wypadek ruchomćj śledziony i zupełnćj zrożności

jój, uważany w klinice lekarskićj krakowskićj, (Pam.
tow. lek. warsz. 1854, T. XXXI, str. 50).
O ruchomój śledzionie. Uwagi czerpane z oględzin

pośmiertnych. (Tamże, 1855, T. XXXVI, str. 1 1
do 123). :
Der aerztliche Bericht des k. k. allgemein. Kran-

kenhauses in Wien von J. 1852. (Wien. med. Wo-
chenschrift, 1854).

Klinische Vortriige iiber die Cholera. (Odb. z Wi:-
ner medicinische Wochenschrift 1855). Wien, Se'-
del u. Sohn, 1855, w 8-ee, str. 50.

"Toż, drugie wydanie, Krakau, Buchdruckerei des
„Czas,* 1856, w 8-ce, str. 68.
O cholerze. Kliniczny wykład prof. Dietla miany

w r. 1854, podał Dr. Falęcki, Kraków, Friedlein,
druk. uniw. Jag. 1865, w 8-ce, str. 78. (Osobn. odb.
w Przegl. lek. krak. 1865, w Nr. 42—50).

Zur Diagnose und Therapie des Typhus. Wier,
A. Pichlers Witwe, 1856,w 8-ce, str. 46. (Osobn. odl.
z Wiener medizin. Wochenschrift).

Balneologische Reiseskizzen. (Wiener med. Wo-
chenschrift, 1856).
Der Kurort Krynica in den galizisch. Karpathen des

Neu-Sandezer Kreises in historisch-topographischcr
und therapeutischer Beziehung dargestellt. Krakav.
Uniw. Buchdr., 1857, w 8-ee, str. 217.

Krynica w Karpatach galicyjskich położona, opi-
sana pod względem historycznym, topografiecznym,
klimatycznym, botanicznym, geologicznym i leka-
skim, przez.....; z autografu niemieckiego tłumaczył
Michał Zieleniewski. Kraków, druk. uniw. Jag. 1857,
w 8-ce, str. 231.

Die Heilquelle von Iwonicz in Galizien in Sanokcr
Kreise. Krakau, Univ. Buchdr., 1860, str. 65.
Uwagi nad zdrojowiskami krajowemi ze względu

na ich skuteczność, zastosowanie i urządzenie. Czę:ć
5 Kraków, druk. Uniw. Jag., 1856, w 8-ce, str. VIII,
62.
Źródła lekarskie w Szczawnicy. Kraków, 1858,

w 8-ce, str. 66.
"Toż, w Iwoniczu. Kraków, 1858, w 8-ee, str. 64.
Toż, w Krzeszowieach. Kraków, 1858, w 8-ce,

str. 32.
Toż, w Swoszowicach.

str. 24.
Toż, w Soleu. Kraków, 1858, w 8-ce, str. 36.
Toż, w Bardyowie. Kraków, 1858, w 8-ce, str. 36.
Zakład hydropatyczny w Ojeowie. Kraków, 1858,

W 8-ce, str. 19.
Klinische Kasuistik der Plica. Nach Vortrigen des

H. Prof. Dietl zusammengestellt vom klin. Assister-
ten Dr. Kopczyński. (Wiener med. Wochensehrif',
1858 i 1859). 8

Spostrzeżenia nad kołtunem. Przełożył Sciborow-
ski. (Tyg. lek. 1858, Nr. 24, 25).
Przyczynek do kazuistyki moczówki eukrowój; z”

szczególnym względem na jój symptomatyczne poja-
wienie się i uleezalność. (Tamże, 1858, Nr. 4—7).
Przełożył Rosenzweig z Oester. Zeitsch. f. praet.
Heilk. Nr. 36, 37 z r.1856
Wycieczka lekarska do Willanowa. (Nr. 300 „Cza-

su* z dnia 31 grudnia 1859 r.).

Kraków, 1858, w 8-ce,
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Einige Worte:iiber den dermaligen Zustand der k.
k. medicinischen Akademie in Warschau. Wien, A.
Pichler, 1859, w 8-ce, str. 11. (Odb. z Wiener medi-
zinische Wochensehrift, 1859).
Słów kilka o obecnym stanie Akademii lekarskićj

w Warszawie, skreślił Dr. J. Dietl; z autografu tło-
maczył Michał Zieleniewski. Kraków, 1859, w 8-ce,
str.10. (Poprzednio drukowane w „Czasieć w Nr. 38—
52, z r. 1809).

Galizische Badereisen. (Wien. med.Wochenchrift,
1859 i 1860).
Pogląd na ruch. i postęp w zdrojowiskach krajo-

wych w r. 1859. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1860, str.
32. (Osobn. odb. z T. XXVIII Roczn. Tów. Nauk.
krak. 1860, str. 179—218).
O zużytkowaniu wód mineralnych krajowych. Kra-

ków, druk, Uniw. Jag., 1860, str. 23. (Osobn. odb.
z Roezn. Tow. Nauk. krak. 1860, Poczet 8-1, M. IV,
str. 142—162).
O znaczeniu i przeznaczeniu spółki zdrojowisk
ar Kraków, druk „Czasu,* 1860, w 8-ce,
"str. 38.

Die Heilquellen von Iwonicz in Galizien in Sano-
ker Kreise. Krakau, Univ. Buchdr. 1860, w 8-ce,
str. 65.

Zdroje Iwoniekie po nowóm urządzeniu i powtór-
nym rozbiorze chemicznym. Kraków, Friedlein, druk.
„Uniw., 1866,w 8-ee, str. 49.

Toż, wydanie 2-ie. Kraków, druk. Korneekiego,
1875, w 8-ee, str. 48 j
Les sources minórales dIvonitsche aprts leur re-

organisation et la nouvelle analyse chimique. Tra-
duit par le Dr. Alexandre Kremer. Oracovie, im-
primć ehez Kornecki, 1875, w 8-ce, str. 50.
Dyplom cesarski i Sejm galicyjski. Przemówienie

Michała Wiarosława do ludu. Kraków, dr. Uniw.
Jag., 1861, w 8-ce, str. 32,
Nie bójmy się włościan, głos obywatela z pod Fu-

chowa, Kraków, nakł. D. K. Friedleina, druk, Uniw.
Jag., 1861, w 8-ce, str. 15,
Mowa inauguracyjna Dr. J. Dietla, rektora Uniw,

Jag., miana przy otwarciu roku szkolnego d. 10 paźd.
1861 r. Kraków, druk „Czasu,* 1861, w 8-ce, str. 30.

Sprawozdanie z roku szkol. 1861/2 ustępującego
z urzędu rektora Uniw. Jag. J. Dietla, odczytane przy
inauguracyi nowego rektora d. 20 grudnia 1862 r.
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1863, w 8-ce, str 26.

_„ Wiadomość o obeenćm wewnętrznóm urządzeniu
Uniwersytetu krakowskiego. (Przedruk zNr. 27 „Oza-
su'* z r. 1862, bez osobnego tytułu), druk. Uniw. Jag.
W 8-ce, str. 8,

Sprawozdanie Komisyi w T. N. k. zawiązanćj w ce-
lu zbadania choroby. kołtunem zwanćj. (Przegl. lek.
1862, Nr. 9, 10, 12. 14, 16, 18 i 20).

Toż, obszerniejsze. (Roczn. T. N. kr. 1 862, Poczet
2-i, T. VI str. 235—424),

Toż, w osobnój odbitee. Kraków, druk. Uniw. Jag.
1862, w 8-ce, str. 191.
Durzyca chininą leczona.

Ni. 2, 3).
_ Zapalenie płue chroniczne. Napady zimnieze. Szyb-
kie rozdzielenie wypocin stwardniałych. (Tamże,
1862, Nr. 6).
Aforyzmy kliniczne na ścisłóm badaniu osnute.

(Tamże, 1662, Nr. 1—%4; 1864, Nr. 5, 7, 9).
Ostre zapalenie śledziony zimnicze (8 przypadków

wyjętych z rękopisu o zimniey, przeznaczonego do
druku). (Tamże, 1863, Nr. 16—23, 31—34, 38—42).
O leczeniu gośćca. stawowego (arthritis rheumati-

ca). (Tamże, 1863, Nr. 35 i 36).
Toż, w osobn. odb. Kraków, druk, Uniw. Jag. 1863,

W 8-ce, str. 37.
- Wzmianka o wodąch siarczanych w Lubieniu.
(Tamże, 1863, Nr. 18, 14),

(Przegl. lek. 1862,

Nr. 29—31).
O reformie szkół krajowych. Zesz. I. Stanowisko

szkoły, Rada szkolna krajowa, język wykładowy.
Zesz. LI. Szkoły ludowe. Kraków, 1865—1866, w 8-ce,
str. 161, VIII, 162.
Kogo mamy wybierać do sejmu, głos Michała Wia-

rosława do ludu. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1867,
w 8-ce, str. 12.

Projekt reorganizacyi magistratu krakowskiego,
przedłożony radzie miejskićj przez prezydenta miasta
na nadzwyczajnóm posiedzeniu d. 31 października
1867 r. Kraków, w druk. „Czasu* W. Kirehmayera,
1868, w 8-ce, str. 120. Sprawozdanie i wyjątki z tój
pracy podał St. Janikowski w Przegl. lek. 1868,
Nr. 26, 27.

Projekt uporządkowania miasta Krakowa, przed-
stawiony Radzie miejskićj na posiedzeniu d. 5 stycz-
nia 1871 r.

Statut funduszu pożyczkowego Prezydenta Dr. J.
Dietla dla rzemieślników krakowskich. Kraków, druk
„Qzasu,* 1869, w 8-ee, str. 4.
(Żywot Dietla opisał Oettinger w Przegl. lek. 1873,

str. 41; Sciborowski: Wspomnienie o D-rze J. Dietlu,
Kraków, druk, Czasu, 1878, str. 26).

* Dieulafoy.
Przyrząd ssący, zastosowany do leczenia wysię-

ków w opłuenćj. Warszawa, 1870. (Odb. z Pam.
tow. lek. warsz.),

Ditrich Wigbort, był chirurgiem pokojo-
wym (chirurgus eubicularis) króla Włlady-
sława LV i na nim dokonał sekcyi w Mere-
czu 1648 r. pod przewodnietwem doktora
Lettowa.

Por. Roczn. T. N. kr. VIII, 64. Gąsiorowski: II,
252. Adamowicz: Krótki rys... str. 6.

Długołęcki Ferdynand, spólczesny lekarz
w Kętach w Galicyi. j

Opis dwóch przypadków puehliny zimnieznćj wraz
z uwagami fizyologiezno-klinicznemi. (Przegl. lek.
1862, Nr. 29—32, 34). 1. Sprawa zimnicza z następo-
wą chorobą Brighta, Nr. 29—32. 2. Sprawa zimnicza
z ogólną puchliną wodną, z białkiem w moczu, oraz
nieżytem żołądka ijelit. Nr. 32, 34.
Korespondeneya z Białćj. (Przegl. lek. 1853, Nr. 8

9, 10, 11).
Długopelski Erazm, syn Jerzego, pierwszy

stopień na wydziale filozoficznym uzyskał
w IŃrakowie 1586 r., doktorem medycyny
został w Padwie.

Dłuski Onufry, rodem z Lebiotki na Li-
twie, nauki lekarskie ukończył w Montpel-
fier, praktykuje w Pouilly we Francyi.

Nerki wędrujące i ich uwięźgnienie. (Tamże, 1864,

?

De Fangine oedemateuse. Montpellier, 1833. Diss.
*inaug.

Dłużniewski Marceli.
Weterynarya homeopatyczna, podług weteryna-

rzów homeopatycznych Guenthera, Griema i Boehma,
obok niektórych wyjaśnień i dodatków z własnćj
praktyki. Lwów, 1858, w 8-ce, str. 265i V.
Weterynarya homeopatyczna, obrobiona podług

najlepszych wzorówi najświeższych Źródeł i doświad-
czeń, jakie zwłaszcza w zawodzie tejże weterynaryi
homeopatycznćj były publikowane tak w niemieekim
jako i w polskim języku. Wydanie drugie, Lwów,
1864, w 8-ce, str. 249 i 1 rys.
Wyjawienie sposobu leczenia eholety bez wzywa-

nia lekarza, oraz sposobu uchronienia się przed nią,
podług instrukcyi D-ra Art. Lutze. Lwów, 1855.
Wyjaśnienie sposobu leczenia eholery bez wzywa-

nia lekarza, oraz sposobu uchronienia się przed nią,
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podług instrukcyi D-ra Artura Lutze, pomnożone
nader korzystnemi środkami czerpanemi z ostatnich
badań najsłynniejszych  homeopatów franeuzkich
i niemieckich ete. Lipsk, 1857, w 16-ce,'str. VIII i 80.
Poradnik domowy homeopatyczny, podający wska-

zówki leczenia chorób na podstawie homeopatyi
w nieobecności lekarzy. Lwów, nakł, F. H. Richtera,
w druk. narod. Manieckiego, 1872, w 8-ce, str. 357.

Dmochowski Włodzimierz, rodem z No-
horodowicz, b. prosektor w szkole przygo-
towawczćj -lekarskićj w Rennes. Um. 19
września 1852 r. w Chartres.

Essai sur Tengelure et la gelure considórćes eomme
deux maladies distinetes. Paris, Rignoux, 1852,
W 4-€e, str. 55. Diss. inaug. ć

z Dobczyc, z Trzemeszny Jan, syn właści-
ciela huty szklannóćj w Trzemeszny (Joan-
nes vitreatoris de Trzemeszna), stopnie fi-
lozoficzne uzyskał w Krakowie1471 i 14741.,
należał do grona wykładających w akade-
mii jagiellońskićj; w r. 1481 wstąpił do za-
konu Bernardynów w Krakowie. Umarł
1507 r. Janocki mylnie nazywa go Anto-
nim Radunszycem. : Wydał:
Opuseulnm de arte memorativa. longe utilissimum,

in quo studiosus leetor tam artificialibus preceptis,
quam naturalibus medicinalibusque doeumentis me-
moriam suam adeo fovere discet, ut quaecunque vel
audita, vel leeta illi commendaverit tanquam in eella
penaria  diutissime conservaturus sit. Impressum
Cracoviae sub anno Dominicae incarnationis. 1504,
w 4-ee, k. nl. 20 i 44 drzeworyty w tekscie. (Wykład
dopomożenia pamięci za pomocą obrazowości).

Dobieszewski Zygmunt, ur. 7 maja 1836r.
we wsi Staniewie, w powiecie ihumeńskim
gub, mińskićj; początkowe nauki pobierał
w Rawie, Maryampolu i w Warszawie,
gdzie w r. 1854 gimnazyum realne ukoń-
czył. W r. 1857 wstąpił do nowo otworzo-
nćj akademii medyko-chirurgicznój war-
szawskićj; w r. 1862 stopień lekarza (cum
eximia laude) osiągnął. W r. 1863 i 1864
pracował w szpitalu*św. Rocha pod kierun-
kiem prof. Kryszki. Od końca 1864 r. do
połowy 1665 bawił za granicą, dokąd był
wysłany kosztem rządu w celu wydoskona-
lenia się w neuropatologii. W r. 1868 mia-
nowany zostal lekarzem naczelnym nowo-
otworzonego szpitala na Pradze, a w r.1870
powołany był przez wydział krajowy gali-
cyjski na posadę inspektora szpitali po-
wszechnych i zakładów dla położnie i oblą-
kanych; obowiązki te pelnił od października
1870 r. do października 1872 r. W tym cza-
sie (1871) miał sobie przyznany stopień do-
ktora medycyny na wszechnicy krakow-
skićj. W r. 1873 pełnił służbę lekarza gór-
niczego w Dąbrowie w Galicyi; od r. 1874
Jest lekarzem zdrojowym w Marienbadzie,
gdzie letnie miesiące stale przepędza.
O użyciu przetworów kulezyby w leczeniu ropienia

wycieńczającego. (Pam. tow. lek warsz. T. L, 1863,str. 229),
Wypiłowanie większój części kości ramieniowćj.

(Tamże, T. L, 1863, str. 481).

Doświadczenia nad czynnościami ośrodków nerwo-
wych. (Tamże, T./LV, 1866, str. 249).
O szezepieniu gruźlicy królikom. (Tamże, T. LVI,

1866, str. 421).
O gorączee powrotnój w Petersburgu. (Tyg. lek,

1865, Nr. 42).
O wewnętrznój zgodności włókien nerwowych po-

średniczących czynnościom układu nerwowego. Po-
Szukiwania badaczy nad skutkami przecięcia i na-
stępnego zagajania nerwów. (Tamże, 1566, Nr. 7, 8).
(o są kliniki? (Charakterystyka klinik warsz).

(Klinika, 1866, Nr. 1).
Zapalenie kiszek cienkich i ich otrzewnćj (perien-

teritis). (Tamże, 1866, str. 49—57).
Rzut oka na obecną (1866) epidemię cholery.

(Tamże, str. 132—136).
Nitrobenzyna i jej własności: (Tamże, T. II, 1867,

str 42—46).
Studja nad chorobami nerwowemi. (Tamże, T. II,

str. 113—118, 182—135).
Kwestya felczerska. (Tamże, str. 193—295,
Wycięcie śledziony. (Tamże, str. 199—205).
Powolne zatrucie bieluniem czyli tonderą (datura

stramonium). (Tamże, 1867, str. 357-365, 362—375).
Gheel, kolonia dla obłąkanych. (Tamże, T. 211,

1868, str. 173—184.
Uwagi nad artykułem „Gheel* zamieszczonym

w Nr. 30, T, VI, Gaz.lek. (Tamże, T. IV. 1869,str. 215
do 223).

O wpływie morfiny na krążenie. Warszawa, druk.
Jaworskiego, 1869, w Sce, str. 140.
Rzut oka na urządzenia szpitalne w niektórych

krajach Europy. Warszawa, 1870, w 8-ce, str. 94.
Drukowane także w Dodatku do Kliniki, T. VI,
1870. Sprawozdanie w Przegl. lek. 1870, Nr. 47.

Otrucie strychniną. wyleczenie. (Pam. tow. lek.
warsz T. LX1II, 1870, str. 5,

Stan szpitali powszechnych w Galieyi w r. 1871.
Sprawozdanie złożone Wydziałowi Krajowemu kró-
lestwa Galicyi i Lodomeryi z W. Ks. Krakowskićm.
Lwów, 1871, w 8-ce. str. 131.
O zakładach galicyjskich dla obłąkanych. (Przegl.

lek. 1871, Nr. 28, 29).
Listy o szpitalach w ogólności i o szpitalu pow-

szechnym lwowskim. (Gaz. narodowa, 1871).
Zdanie sprawy z dwuletniego urzędowania w gali-

eyjskim Wydziale krajowym. (Służba zdr. publ. 1872,
zesz. XI, str. 513—364).

'Poż, w osob. odb., Lwów, 1872, w 8-ce, str. 54.
Sprawy szpitalne. (Służba zdr. publ. 1872, zesz. I,

str. 18—22). , .
Kilka was z powodu artykułu D-ra Talki p. t.:

„Udawanc »ręcenie głową przerwane zawłoką na
karku.* (Medycyna. T. I, 1873).
Prace komisyi przeciwcholerycznćj berlińskićj

w r. 1878. (Medycyna. 1874, Nr. 4, 5, 7, 9, 10).
Proces prasowy D-ra Z. D. z Dziennikiem Polskim.

Lwów, 18/3, w 8-ce, str. 24. Odb. z Gaz. narodowćj.
Objaśnienia i dopełnienia do procesu prasowego

z Dziennikiem Polskim. Lwów, 1873, W 8-ce, str. 11.
Sprawozdanie z przebiegu epidemii cholery w r.

1873 w parafii Jaworzno w powiecie Chrzanowskim.
w W. Ks. Krakowskićm. (Pam. tow. lek. warsz. T.
LXX, 1874, str. 161).

Tężec ze szezękościskiem (tetanus e. trismo), pow-
stały skutkiem nadużycia wódki, uleczony wstrzyki-
waniami morfiny. (Medycyna, 1874, Nr. 28, 2.).
Przyczynek do kazuistyki nerwie stawowych.

(Tamże, 1874, Nr. 37).
Uwagi nad wskazaniami do użycia źródeł Marien-

badzkieh i sposobami ich stosowania. (Tamże, 1875,
Nr. 10, 11, 12, 13).

Toż, w osobn. odb. Warsz. 1875, w 8-ce, str. 24.
Toż, po rossyjsku. Moskwa, 1876, w 8-ee, str. 44.
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W jaki sposób wodę zanieczyszezoną uczynić zdol-
RR na i potrzeb kuchennyeh. (Medycyna, 1875,

r. 50).
Badania nad szpitalami. Postępy na polu budo-

wnietwa i administracyi szpitalnej, dokonane w ostat=
niem dziesięcioleciu bieżącego wieku. (Tamże, T.

" LXXII, 1876, str. 1).
O klimacie i stacyach klimatycznych wybrzeża

francuzko-włoskiegomorza Śródziemnego. (Pam. t. 1.

w. T. LXXIV, 1878, str. 210—215).
Jak się w stacyach klimatycznych zachować nale-

ży? (Zdrowie, T. [, 1878, Nr. 1, 2).
Przewodnik do klimatycznego leczenia, obejmujący

stacye klimatyczne: Włoch, Sycylii, Korsyki, Hisz-
panii, Portugalii, Egiptu, Algeryi, Francyi, Szwajca-
ryi, Tyrolu, Styryi, Bawaryi, górnćj Austryi, Szląska,
Węgier i Galicyi, ich topografiję, własności klima-
tyczne i zastosowanie lecznicze. Warszawa, nakład
autora, w druk. Ziemkiewieza, 1878, w 8-ce, str. VIII,
565. Ocena Lutostańskiegow Przegl. lek. 1878, Nr. 16;
i Sokołowskiego w Medycynie, 1878, Nr. 17.

Przyczyny nieporządków w zakładzie dla obłąka-
nych w Kulparkowie pod Lwowem. (Medycyna 1878,
Ni: 5152)

Marienbad, jego lecznicze znaczenie, jak się w nim
zachować i jak się urządzić należy. (Opis zdrojowisk
obejmujący celniejsze źródła mineralne Europy: Źró-
dła mineralne czeskie, tom I. Marienbad). Warsza-
wa, nakł, i druk I. Noskowskiego, 1879, w 16-ce ma-
łej, str. 96, 2 nl. i IV z rycinami w tekscie.

Karlsbad, jego lecznicze znaczenia, jak się w nim
zachować i jak się urządzić należy. (Opis zdrojowisk
obejmujący celniejsze źródła mineralne Europy: Zró-
dła mineralne czeskie, tom II. Karlsbad). Warszawa,
nakł. i druk I. Noskowskiego, 1879, w 16-ce małej,
str. 100, 111 i jedna rycina.
s soba. do leczenia błonicy. (Medycyna, 1880,
m0);
Sprawy szpitalne. 1. Słówko o znaczeniu i wyko-

naniu obowiązującćj u nas ustawy z r. 1870: „O za-
rządzie zakładami dobroczynnymi w guberniach Kró-
lestwa Polskiego.* (Kronika lek. 1880, Nr. 10).

2. O stanowisku naczelnego lekarza w szpitalu.
(Tamże, 1880, Nr. 13, 14).
>3. DYKE lekarskie w szpitalu. (Tamże, 1880,
MLO).
4. W kwestyi urządzenia opieki nad choremi. (Tam-

że, 1881, Nr. 8).
sa. kwestyi kliniki chorób ocznych. (Tamże, 1881,
40).
6. O sposobach zabezpieczenia

nych. (Tamże, 1881, Nr. 19).'

Nadto D. założył i 1 lipca 1866 r. wydawać rozpo-
czął czasopismo lekarskie p.t. Klinika, które w r.
1867 złączyło sięz Tygodnikiem lekarskim
i od 1 stycznia 1868 r. p.t. Klinika-Tygodnik
lekarski tygodniowo wychodziło.

W. czasie swego urzędowania we Lwowie wydawał
osapadk lekarski p.t. Służba zdrowia publicz-
ego.
W obu tych czasopismach oprócz artykułów orygi-

nalnych, wyżćj wymienionych pomieszczał D. wiele
tłomaczeń; przytaczamy tu prace obszerniejsze:
Prelekeya Billrotha: Badania nad odradzaniem

się kości po ich złamaniach. (T. I Dodatku do Klini-
ki, 1867, str. 219—229)
O znaczeniu siniaków na opłuenój, osierdziu i opo-

nach mózgu uważanych za znak śmierci przez zadu-
szenie przez A. Tardieu. (Tamże, T. II, 1868, str.
12: —141).
Wyskok i jego użycie lexarvskie. Rozprawa D-ra

Gublera. (Tamże, str. 505—522).
O samobójstwie w Europie przez Legoyt. (Tamże,

str. 323—341).

funduszów szpital-

Wpływ małżeństwa na śmiertelność w obydwóch
płeiach w Szkocyi przez J. Stark. (Tamże, str. 159
do 172).
O działaniu fizyologicznóm i lekarskióm kofeiny

przez D-ra Leven. (Tamże, T. III, 1869, str. 14—24).
Dobiński Włodzimierz, osiągnąwszy sto-

pień doktora medycyny na wszechnicy Ja-
giellońskićj w r. 18/1, krótki czas był le-
karzem pomocniczym w szpitalu krak.
W r. 1873 jako stypendysta ks. Leona Sa-
piehy udał się do Wiednia, gdzie praco-
wał w szpitalu obłąkanych pod kierunkiem
professora Meynerta. Od r. 1875 jest pry-
maryuszem. oddziału mężczyzn w zakładzie
psychiatrycznym w Kulparkowie pod Liwo-
wem.
BićtuRżr psychiatrycznych. (Przegl. lek. 1878,

r. -

Sica pytactwo, obłęd rozpytliwy, rozpytliwość
chorobowa. Phrenolepsia erotematica. (Tamże, 1873,
Nr. 21, 22).
O rozwoju macicy. Przyczynek ku poparciu teoryi

Darwinowćj. Wykład prof. Henninga w Lipsku.
(Tamże, 1813, Nr. 17,18). -
O azotynie amylowymi jego zastosowaniu leczni-

czóm. Rzecz poprzedzona wzmianką o innych środ-
kach leczniczych w zadumie. (Pam. tow. lek. warsz.
T, LXXIII, 1877, str. 237—277).

Zapiski psychiatryczne. Znaczenie i kazuistyka
pytaczki. Kraków, dr. uniw. Jag. 1880, w-8-ce, str.
18. (Odb. z Przegl. lek. 1880, Nr. 3—11).
Nadto ogłasza wiele sprawozdań z prace nauko-

wych zagranieznych.

Dobraszowski Sebastyan, doktór medy-
cyny, lekarz królewski, był professorem fi-
zyki w akademii zamojskićj; w latach 1664
i1665 r. godność rektora akademii pia-
stował.

Dobromirski Jan, doktór medycyny, w r.
1668 był obrany rajcą lwowskim.

Por. Zubrzycki: Kronika Lwowa, 418.

Dobrowolski Adam, urodz. w Wysokim
Dworze około Wilna, był lekarzem w woj-
sku polskićm, późnićj zostawał w służbie
wice-króla Egiptu, w r. 1836 zawiadywał
szpitalem w Kairze, w 1837 r. wyjechał do
Indyj.

Dobrowolski Jan, nauki lekarskie ukoń-
czywszy w Wiedniu, praktykował we Lwo-
wie, gdzie 18 kwietnia 1646 r. życia do-
konal. |
De asthmate Millari. Viennae, typ. Schmidt, 1815,

w 8-ce, str. 47. Diss. inaug.
Dobrowolski Kazimierz Antoni, ur. 16

marca 1802 r. w Kamieńcu Podolskim,
gdzie w r. 1819 ukończył nauki gimnazya-
ne; następnie przeniósł się do liceum w Krze-
mieńcu na kurs nauk fizycznych. Ukoń-
czywszy chlubnie nauki, powołany został
na asystenta przy katedrze fizyki w liceam
krzemienieckim i obowiązki te przez dwa
lata pełnił. W r. 1825 rozpoczął studya le-
karskie w uniwersytecie wileńskim, a 1829
roku stopień doktorski osiągnął. W tym
czasie, zawezwany od rządu, objął obowiąz-
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ki lekarza w armii czynnćj podczas wojny
tureckićj i dostał polecenie oczyszczania od
dżumy lewego pobrzeża Dunaju, na prze-
strzeni od Izmaiłowa do wsi Kozłowa przy
ujściu odnogi kilijskićj. W r. 1880 miano-
wany został ordynatorem w szpitalu woj-
skowym w Kamieńcu; wkrótce zmuszony
był spieszyć do chersońskich osad wojsko-
wych, do Elisawetgrodu, dla zwalczenia
cholery, która wówczas pierwszy raz zja-
wiła się w Europie. W r. 1838 uwolnił się
od służby wojskowój; czas jakiś pełnił obo-
wiązek Jekarza powiatowego w Kamieńcu;
w latach 1835 — 1837 praktykował w do-
brach hr. Przeździeckiego w Qzarnym
Ostrowie; w końcu zamieszkał w miastecz-
ku Szarogrodzie, w powiecie mohilowskim,
skąd około 1858 r. przeniósł się do nabyte-
go na własność majątku Budne, w okolicy
tego miasteczka, gdzie w r. 1879 doczekał
się rzadkiego jubileuszu półwiekowój pra-
cy. D. zasłynął nie tylko jako zdolny le-
karz; ale nadto jako człowiek wielkićj pra-
wości, charakteru nieposzlakowanego, cie-
szy się zaufaniem powszechnóm i zbawien-
ny wpływ w okolicy swćj wywiera.
, De myelitide. Vilnae, 1829, w8-ce, str. 29. Diss.

|< s jego wraz z portret ieściły Kł1808 Nr. Tad) portretem pomieściły Kłosy,

Dobrowolski Kazimierz Bolesław, rodem
z Podola, lekarz wojska polskiego z r. 1881,
ozdobiony krzyżem virtuti militari, powtór-
nie promowany w Paryżu 1842 r.

Specimen inaug. frequentiores cordis morbos in
instituto elinico vilnensi observatos exhibens. Vilnae,
Gliicksberg, 1828, w 8-ce, str. 39.

These pour le doctorat en módecine. 1. Quels sont
Jes symptomes de la fidyre adynamique. 2. Des prin-
cipales eauses et des prineipales esptces connues du
pied-bot. 3. De Vinfiuence du voile du palais sur les
caracttres des sons Vocaux. Des principaux vices de
Partieulation des sons. 4. Comment peut on consta-
ter la prósence d'une preparation mereurielle long-
temps apres linhumation d'un eadavre. Paris, Ri-
gnoux, 1842, w 4-ce, str. 60.

Dobrowski Jakób, rodem ze Iiwowa.
, Demorbis bibonum. Viennae, 1817, w 8-ce, str. 62.

Diss. inaug.
_ Dobrska, ob. Tomaszewicz Anna.
„Dobrski Konrad, ur. 26 listopada 1849 r.
w Warszawie, nauk lekarskich słuchał
w wydziale lekarskim warsz. szkoły głów-
nój od 1865 r. W r. 1870 miał sobie przy-
znany stopień lekarza przez Uniw. warsz.
W tymże roku z polecenia warszawskiego
oddziału towarzystwa opieki nad raniony-
mi, wyjechał do Niemiec i Francyi, w cza-
sie prowadzonćj tamże wojny i pracował
zrazu w lazarecie na dworcu kolei w Mann-
heimie a następnie miał sobie powierzony
szpital w twierdzy Toul. Rok 1871 spędził
w Wiedniu, doskonaląc się w nauce lekar-
skićj a przeważnie studjując laryngoskopią

w klinice prof, Schróttera. W lutym 1872r.
mianowany był asystentem kliniki diagno-
stycznój prof. Baranowskiego i obowiązki
te pełnił przez lat 3 t.j. do 1875 r. Obecnie
praktykuje w Warszawie.
„Wydobycie kości z połyku. (Pam. tow. lek. T.

LXXII, 1876, str. 436).
O górskich miejscach klimatycznego leczenia

w Karpatach. (Tamże, T. LXXII, 187%, str. 459). *

"Wzmianka o pracach Dra Czajewieza. *(Tamże, T.

LXXII, 1876, str. 369).
Ocena pracy konkursowćj D-ra Fabiana. (Tamże,

T, LXXIY, 1878, str. 173—189).
Pielęgnowanie chorych czyli krótka nauka jaksię

obchodzićz choremi. Warszawa, nakł. red, Przegl. .

tyg., 1876, w 8-ee, str. 29. |.
Medycyna domowa czy hygijena. (Zdrowie, T. I,

1878, Nr. 1).
9 JARE środkach lekarskich. (Tamże, 1878,
DE

O tajemnych i uniwersalnych środkach lekarskich.
(Tamże, 1878, Nr. 24).

Stanowisko lekarzy w obee prawaw kwestyi przy-
musowego niesienia pomoey lekarskićj. (Medycyna,
1882. Nr. 23, 24).
„W latach 1878 i 1879 redagował czasopismo „Zdro-

wie.

Nadto wspólnie z innymi przełożył i wydał dzieła
Niemeyera (ob.), Emmerta (ob.), Ćohnsteina (ob.).
Sam zaś wydał: Dopełnienie do przekładu dzieła
Niemeyera (ob.), atlasy Luschki, Hufelanda trzy
główne środki sztuki leczenia (Dodatek do Kliniki,
1870, T. V, str. 96—190), Darwina, Kletzińskiego po-
pularne odezyty o hygienie (Bluszez, 1872i1873),
Vogta (ob). A

Dobrski Maksymilian D. rodem z Gro-
chowa.

Quelques mots sur les hómorrhoides. Montpellier,
Julien, 1841, w 8-ce, str. 15. Diss. inaug.

z Dobry Jan, stopnie filozoficzne otrzy-
mał w Krakowie 1426 i 1427 r.; był profes-
sorem do wykładu przedmiotów lekarskich;
1440 r. sprawował urząd rektora. W r.1441
należał do zgromadzenia zebranego przez
rektora Jak. Parkosza w celu przejrzenia
i poprawienia urządzeń uniwersyteckich.
W bibliotece Jag. znajdują się po nim rę-
kopisy treści lekarskićj (Nr. 802).

Por. Roczn. wyd. lek. II, 44. III, 435. Wiszniew-
ski: IV, 356. Gąsiorowski: II,26. Oettinger: Rys... 81

Dobrzański.
Mors repentina ex morbo cadueo. Druk. w Mise.

Ac. N. Qur. Dee. 1. An. 2, str. 376.
Dobrzański Aleksander. urodz. 10 lipca

1832 r. we wsi Częstocice w województwie
sandomierskióm, do gimnazyum uczęszczał
w Radomiu (do 1850); nauki lekarskie
ukończył w Moskwie w r. 1857. W latach
1858 — 1861 doskonalił się w oftalmologii
w Paryżu, Wiedniu i Berlinie. W końcu
1861 r. osiadł na stały pobyt w Warszawie.
Długi czas kierował oddziałem ocznym
w szpitalu Dzieciątka Jezus, późnićj w szpi-
talu żydowskim. Obecnie jest wlaścicielem
Zakładu prywatnego dla chorych na oczy
w Warszawie, a od r. 1880 dzierżawi od
Rządu zdrojowisko Buskie.



2. Dobrzański Doering.

Sprawozdanie z oddziału ocznego szpitala Dzie-
ciątka Jezus w Warszawie za r. 1868. (Pam. tow.
lek. warsz. T. LXIII, 1870, str. 77). Zawiera:

Iritis traumatiea. Iridectomia dokonana przy świe-
tle sztucznóm. Oparzenie oczu wapnem. Glaucoma
acutum consecutivum. Kwas karbolowy przy diphthe-
ritis eonjunetivae.

Dobrzański $. wspólnie z B. Naunynem
ogłosił po niemiecku:
Przyczgnki do nauki o gorączkowóm podwyższeniu

ciepłoty ustroju. (Archiv. f. exp. path. u. Pharmak.
T. I, zesz. 3, 1878). Pracę tę streścił E. Modrzejew-
ski i umieścił w Medycynie (1873, Nr. 47).

Dobrzycki Henryk, ur. w Kaliszu 5 stycz-
nia 1843 r., ukończywszy gimnazyum re-
alne w mieście rodzinnóm, w r. 1858 zapi-
sał się na wydział budownictwa w war-
szawskićj szkole sztuk pięknych; w r. 1859
rozpoczął nauki lekarskie w akademii me-
dyko-chirurgicznćj warsz., w r. 161 prze-
niósł się do Wrocławia, po rocznym tam
pobycie wrócił do Warszawy i tu 1864 r.
dyplom lekarski osiągnął. W r. 1867 zo-
stał mianowany lekarzem szpitala w Mieni,
gdzie za jego staraniem w r. 1878 otworzo-
no pierwszy w kraju zakład leczniczy spe-
cyalnie dla chorób piersiowych. D. jest ini-
cyatorem adresu lekarzy dla J. I. Kraszew-
skiego i był delegatem lekarzów polskich
na jubileusz tegoż.
O chorobach i niebezpieczeństwach na które wy-

stawieni są pracujący nad przetworami mineralnemi,
tudzież o leczeniu zapobiegawczćm, odnoszącóm się
do zachowania przepisów hygienicznych. (Przyjaciel
zdrowia, 1862, Nr. 18—20),

Kilka uwag z pówodu monografii p. t. „O durze
ezyli tyfusie zaraźliwym, napisanćj p. D-ra Karwac-
kiego Al, (Tyg. lek. 1864, Nr. 10).
Ropień napływowy w środpiersiu tylnóm, spólni-

czący z jamą pajęczą kanału kręgowego. (Abscessus
per eongestionem in mediastino postico, eommunicans
e. cavitate arachnoideali canalis vertebrailis). Spo-
strzeżenie prof. L. Hirsehfelda. Opis i rysunek H. D o-
brzyckiego. (Klinika, 1866, str. 97—102).

„Ropień napływowy w jamie brzusznćj, przedziura-
wienie pęcherza moczowego i kiszki prostćj, zakrzep
żył zaskórnych wewnętrznych. (Abscessus per con-
gestionem in eavo abdominis, perforatio vesicae
urinariae et recti, thrombosis Yvenarum saphenarum
internarum).  Spostrzeżenie Hirschfelda, przetłom.
z frane. Dobrzycki. (Tamże, str. 137—141).
O podskórnóm zastrzykiwaniu środków lekarskich.

(ye;sk 1868, Nr. 1 — 3, 8, 9, 11 — 14, 17 — 19,

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1868, w 8-ce.
Szpital Św. Józefaw Mieni za r. 1867. (Klinika, T.

LIL. 1868, str. 97—110, 121—130, 137—147, 205—217).
Spostrzeżenia ze szpitala Św. Józefa w Mieni za

r. 1868. (Tamże, T. V, 1869, str. 377—284, 394—401.
T. VI, 1870, str. 227—232, 241—246).
Sprawozdanie ze szpitala Św. Józefa w Mieni za

r. 1869. (Tamże, str. 321—324, 337—343, 353—359).
Podophyllina jako Środek przeczyszczający i żół-

ciopędny (eecoproticum et cholagogum). (Medycyna,
1873, Nr. 1).

Gastromalacia ante mortem. (Tamże, 1873, Nr. 2,3).
Von der Benutzung der Hospitaler fiir die Stati-

stik, Meteorologie u. Geophysik in aerztlicher Hin-
sicht. Warschau, 1873, w 8-ce.

Trzeci międzynarodowy kongres lekarski w Wie-
dniu. (Pam. tow. lek. warsz. T. LXX, 1874, str. 143).

Projekt stacyi operacyjnćj dla szpitali warszaw-
skich poza granicami miasta. Warszawa, 1875,
w 8-ce, br.
Przypadek stwardnienia tętnie (arterioselerosis)

całego ustroju z wysoko posuniętemi następowemi
zmianami w sercu. (Medyvyna, 1875, Nr. 51).

Czterdzieści jeden przypadków zakażenia jadem
wąglikowym (infectio carbuneulosa vulgo pustula
maligna, _Milzbrand - Krankheit) spostrzeganych
w szpitalu w Mieni. (Tamże, 1876, Nr. 1, 2, 3, 4, 5).
O obrażeniach przy używaniu machin rolniczych.

(Pam. tow. lek. warsz. T. LXXII, 1876, str. 471).
Toż, w osobn. odb. Warszawa, '876, w 8-ee.
Kołtun ze stanowiska histologii i poszukiwań do-

świadczal. ye. (Przyczynek do fizyologii włosów).
(Medycyna, 16/5 Nr. 4, 7, 8, 15, 21, 26, 27, 29, 32).

Rozbiór prae prof. N. A. Andrejewa: O kołtunie
i tak zwanym kołtunowym stanie, oraz odpowiedź na
zarzuty poczynione przez tegoż autorowi pracy pod
tyt.: „Kołtun ze stanowiska histologii i poszukiwań
doświadezalnych.* (Tamże, 1876, Nr. 6, 8, 9, 10, 13).
O kołtunie, pospolicie (pliea polonica) zwanym.

7, 24 drzeworytami w tekscie. Praca uwieńczona na-
grodą konkursową imienia hr. Eus. Tyzenhausa
przez Towarz. lek. Wileńskie w dniu 8 maja 1876.
Warszawa, 1877, w 8-ce, str. 300. (Ocena tój pracy
w Przegl. lek. 1877, Nr. 8, 9, 10). :

Ob osnowach izsledowanja priezin boleznićj woob-
szcze. Warszawa, 1877, w 4-ce, br.
Rana przenikająca (vulnus penetrans) szyi, w celu

samobójczym od strony jamy ustnój zadana. (Medy-
cyna, 1877, Nr. 1).
Przypadek ruchomej trzustki (pancreas). (Tamże,

1878, Nr. 8, 9).
Przypadek szybko rozrastającego się złośliwego

nowotworu kości udowej. (Medycyna, 1879, Nr. 45).
Zapalenie mięśnia lędźwiowego oraz olbrzymi ro-

pień opadowy jamy brzusznój (psoitis, abscessus per
congestionem in cavo abdominis). (Tamże, 1880, Nr. 1).

Sprawozdanie z działalności lecznicy urządzonej
przy szpitalu w Mieni dla niezamożnych mieszkańców
miasta Warszawy chorobom piersiowym uległych, za
pierwszy sezon leczniczy w roku 1879. (Medycyna,
1880, Nr. 7, 9, 10, 11, 19, 20, 21).

Toż, za sezon leczniczy w r. 1880. (Tamże, 1881,
Nr. 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26). ,

. Zasady badania przyczyn chorób w ogólności.
Kraków, 1881, w 8-ce, br.
O zasadach zkoumani piićin nemosi vlibec. Praha,

1881, w 8-ce, br. : i
Kilka słów w przedmiocie techniki inhalacyj stoso-

wanych jako sposób bezpośredniego działania na
miąższ płueny. (Medycyna, 1881, Nr. 50, 51, 52, 53%),

"Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1882, w 8-ee str. 22.
Przypadek długotrwałego tężca podskórnemi za-

strzykiwaniami chlorku morfiny wyleczonego. (Me-
dycyna, 1882, Nr. 16).

Dobrzyński albo Dobrzeński Wacław, opi-
sał znalezioną przez siebie skamieniałą wą-
trobę 12 funtów ważącą w r. 1670 w Miscel.
nat. cur. Ann. VI, str. 129.

Por. Adamowicz: Krótki rys... str. 10. Albert nowy
albo sekreta nowe z r. 1799, str. 12.

Docurno Józef Ferdynand, rodemzPodola.
De bubone inguinali venereo. Petropoli, 1848,

w 8-ce, str. 30. Diss. inaug. ż

Doering Chrystian, lekarz poznański, pod-
pisał jako senior akt synodu luterskiego,
jaki się odbył w Lesznie 1679 r.

Por. Łukaszewicz: O dyssydentach, 202.
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„ Dogiel Jan, ur. 7 marca 1830r. we wsi
Zalesie w powiecie siebieżskim; początko-
we nauki pobierał do r. 1847 w Poniewie-
żu a następnie
medycyny przykładał się w akademii me-
dyko-chirurgicznćj w Petersburgu; dokto-
ryzował się w Moskwie 1863 r. Początko-
wo był ordynatorem w pierwszym wojsko-
wym lądowym szpitalu w Petersburgu; rok
szkolny 1864/5 przepędził na dalszóm kształ-
ceniu się w klinikach moskiewskich. W r.
1865 wysłany był kosztem rządu za granicę
dla przygotowania się do objęcia katedry
uniwersyteckićjj WW tym celu rok prze-
pędził w Heidelbergu. gdzie pracował
pod przewodnictwem Helmholtza (opty-
ka, akustyka, fizyologia mięśni i nerwów),
Bunsena (chemia), Kirchhoffa (fizyka); nad-
to z zamiłowaniem uprawiał wyższą mate-
matykę. Następnie przez dwa lata zajmo-
wał się w Lipska w pracowni Ludwiga
fizyologią krążenia krwi i histologią, a nad-
to u Hupperta doskonalił się w chemii fi-
zyologicznćj. Wróciwszy do Rossyi, został
1868 r. docentem prywatnym fizyologii
w akademii lekarskiej w Petersburgu.
W r. 1869 powołany został do uniwersyte-
tu kazańskiego, gdzie dotąd zajmuje kate-
drę farmakologii w charakterze profesora
zwyczajnego.
Sowremiennyj wzgliad na strojenie i otprawlenie

limfaticzeskich żelez. Moskwa, 1863, w 8-ce. Diss.
inaug.

Zur Lehre der [risbewegung. Heidelberg, Mohr,
1866, w 8-ce. str. 8. Odb. z Verhandlungen des na-
turhistorisch-medicin. Vereins zu Heidelberg. Praca
dokonana wspólnie z Bernsteinem,

Ueber die Wirkung des Chloroforms auf den Orga-
nismus der Thiere im Allgemeinen und besonders auf
die Bewegung der Iris. (Archiv. fir Anat. u. Physiol.
1866).

Ueber das Vorkommen fliichtiger Fettsiiuren in der
Galle. (Zeitsehrift f. Biologie, von L. Buhl, Pettenkofer,
L. Radlkofer, O. Voit. 1867. T. III, zesz. 1).

Ueber die Peritonealhóhle bei Fróschen und ihren
Zusammenhang mit dem Lymphgefiissysteme. str. 12,
1 tab. Odb. z Berichte der kónig. sichsischen Gresell-
schaft der Wissenschaften 1867. Pracę tę dokonał
wspólnie z F. Schweigger-Seidel'em.

Ueber die Constitution des Biurets. (Zeitschrift f.
Chemie 1867, N. F. III, 691). Praca dokonanawspó|-
nie z H. Huppertem.

Die Anmessung der strómenden Blutvolumina. (Be-
richte der k. siichs. Gesellschaft der Wissenschaften,
Math. phys. Classe. Sitzung am 12 December 1867).
O sposobach izsledowania fiziołogiczeskich proces-

sów w żiwotnom organizmie. (Moskowskaja miedicin.
gazeta. 1868).
O pigmentach żełezi. (Tamże, 1868).

Ein neuer Versuch iiber den ersten Herzton. 1868,
W 8-ce, str. 96. (Berichte der math: phys. Classe der
k. siichs. Gesellsehaft der Wissenschaften 1868). Pra-
ca dokonana wspólnie z ©. Ludwigiem.
Ueber den museulus dilatator pupillae bei Siiuge-.

thieren, „Menschen und Vógeln. str. 99, 1 tab. Odb.
z Arch. f. mikroskop. Anatomie, 1870, T. VI.

do 1850 r. w Kownie. Do.

Ueber den Blutstrom bei unterbrochener Respira-
tion. str. 8. 1 tab. /(Arehiv. f. gesammte Physiologie
Piliigera, 1870). Praca dokonana wspólnie z M. Kowa-
lewskim.
Wlijanie siedaliszeznago i biedrennago nerwa na

tieczenie krowi w niźnich koniecznostiach. (Protokoł
obszez. wraczej w Kazani, 1871 i Arehiv. Pfliigera).

Ciepłota ustroju i prędkość krwiobiegu pod wpły-
wem wdechania czystego tlenu i powietrza. (Gaz. lek.
T. XV, 1873, str. 401—409).

Ein Mittel, die Gestalten der Schneeflocken kiinst-
lich zu erzeugen, 2 tabl. (Mólanges physiques et
chimiques tirós du Bulletin de Facademie imp. des
sciences de St.-Petersbourg, T. IX, 1874).

Ueber Ozon und seine Wirkung auf das Blut.
(Centrabl. f. d. med. Wissenschaften, 1875, Nr. 30).
Anatomie du coeur des erustaećs. (Comptes rendus

des stances de Facademie des sciences. Paris, 8 mai
1876).

Sur le coeur des erustaećs. (Tamże).
De la strueture et des fonetions du coeur des eru-

staećs. (Archives de physiologie normale et patholo-
gigue. Brown-Sćquard, Chareot et Vulpian. 2 serie,
TDi

Die Muskeln und Nerven des Herzens bei einigen
Mollusken. (Arch. f. mikrosk. Anatom. "T. XIV).
Die Ganglienzellen des Herzens bei verschiedenen

Thieren und beim Menschen. (Tamże, T. XIV).
Anatomie und Physiologie des Herzens der Larve

von Corethra plumicornis. St.-Petersburg, 1877, ste.
27, 2 tab. Odb. z Mómoires de Vacademie imperiale
des seienees de St.- Petersbourg. VII serie, T. XXIV,
Nr. 10.

Poszukiwania farmakologiczne nad działaniem nie-
których jednoatomowych nasyconych alkoholi. (Gaz.
lek. 1878, T. XXV. 1879, T. XXVI, XXVID.
Nerwowe komórki w sereu zwierząt kręgowych

i ak (Pam. t. 1. w. T. LXXIV, 1878, str. 80
do 89).
O nerwach moczowodu. (Tamże, str. 573—575).
Ueber die Ursache der Geldrollenbildung im Blute

des Menschen und der Thiere. (Archiv. f. Anatomie
und Physiol. 1879).

Zur Kenntniss der Kiweissreaetionen und von dem
Verhalten des Albumins der lichtbrechenden Medien
des Auges, 1 tab. (Archiv fiir gesammte Physiol.
Pfiigera, 1879, TD. XIX). ć

Drogi, jakiemi dostaje się do ustroju ludzkiego za-
raza morowa i Środki ją niszezące lub ochraniające |
od nićj. (Medycyna, 1879, Nr. 12, 13). :

Toż, po rossyjsku w Sbornikie statiej o czumie. Ka-
zań, 1879.

Przyczynek do nauki o działaniu arsenu na orga-
nizm zwierzęcy. (Kronika lekarska, 1880, Nr. 9,
11.12. Archiv. f, d, gesammte Physiol. T. XXIV).
Nowe badania nad innerwacyą serca. (Rozpr. i spr.

z pos. wyd. mat. przyr. akad. um. T. VII, 1880, str.
291—327, 3 tab.) i

Izsledowanie innierwacii sierdea kostistych ryb. -
(Trudy obszez. jestestw. ispyt. pri Imp. Kazanskom
Uniw. T. X, zesz. 5, 1881). Praea dokonana wspólnie
z Kazem-Bekiem.
Nadto następujące prace były dokonane pod kie-.

runkiem prof. J. Dogiela i w jego pracowni:
O wlijanii krowiepuskania na skorost! tieczenia

krowi, jeja bokowoje dawlenie, serdcebijenie i na
tiempieraturu. (D. Gateuk). Moskwa, 1871. Diss.
inaug. (Qentrabl. f. d. med. Wiss. 1871, Nr. 58).

'Tiemperatura tieła i skorost' tieczenia krowi pod
wlijaniem wdychania czistago. kisłoroda i atmosfer-
nago wozducha. (A. Naumow i 8. Bielajew). (Gaz.
lek. 1877).
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Wirkung einiger Arzneikórper auf den Lymphstrom
mit Beriieksichtigung des Blutdruekes. (0. Holzmann).
Dorpat, 1878. Diss. inaug,

Samoistny skurcz wierzchołka serca, zmiana mię-
śni szkieletu i białych ciałek krwi pod wpływem chi-
niny (M. Szczepotiew). (Medycyna, 1878, T. VI, Nr.
38. Archiv f. d. gesam. Physiol. Pfliigera, T. XIX).
O wpływie nagłćj zmiany ciepłoty na serce i o dzia-

łaniu wogóle ciepłoty na wywołanie spokoju serca.
(M. Aristow). (Medycyna, T. VI, 1878, Nr. 41 i42.
Archiv. f. Anat. u. Physiol. 1879).
Ein Beitrag zur Physiologie der nervi erigentes.

(W. Nikolsky). (Archiv f. Anat. u. Physiol. 1879).
O wpływie pewnych warunków ńa przebieg śmier-

ci przez zaduszenie (asphyxia). Leontjew. (Gaz. lek.
1881).
Ueber die Nerven der Respirationswege. (M. Kan-

darazki). 2 tab. (Archiv f. Anat. u. Physiol. 1881).
Ueber den Husten nebst einigen Bemerkungen iiber

den Einfluss des Chloroformes auf die Athmung der
Thiere. (M. Kandarazki). (Archiv f. d. ges. Physiol.
Pfliigera, T. XXVI, 1881). ,

Dogiel Aleksander, synowiec poprzedza-
jącego, ur. 15 stycznia 1852 r. w Poniewie-
żu, w gub. kowieńskićj; ukończywszy gim-
nazyum w Kazaniu, w r. 1874 zapisał się
na wydział lekarski uniw. kazańskiego. Po
skończeniu nauk lekarskich 1879 r., objął
zaraz obowiązki lekarza przy ziemstwie
w gub. woroneżskićj i takowe pełnił do r.
1850. W r. 1380 pracował jako asystent
w klinice oftalmologicznćj prof. Adamiuka;
w tym czasie stopień doktora medycyny
uzyskał. Od r. 1880 jest stypendystą uniw.
kazańskiego, jako kandydat do katedry
uniwersyteckićj.. Ogłosił:

Zur Kenntniss der Nerven der Ureteren. (Archiv f.
mikrosk. Anatomie, T. XV, 1877).
Korni limfaticzeskich sosudow i otnoszenie ich

k krowieńosnym sosudam i włagaliszczam nerwow.
1878. Rozprawa nagrodzona złotym medalem przez
wydział lekarski.
Uebex ein die Lymphgefisse umspinnendes Netz

von Blutcapillaren. (Archiv. f. mizrosk. Anat. T.
XVII, 1878).

Diejstwie saliciłowoj kisłoty pri ekcemie. (Wra-
czebnyja wiedomosti, 1880).

Doliński Gustaw, ur. 28 sierpnia 1846 r.
we wsi Polichna górna, w powiecie zamoj-
skim; ukończywszy liceum lubelskie w r.
1865, t. r. zapisał się na wydział matema-
tyczny Szkoły głównój warsz.,wrok późnićj
przeszedł na wydział lekarski, który ukoń-
czył w r. 1871. Po odbyciupodróży nauko-
wój do Wiednia, Paryża i Berlina, osiadł
na ię pobyt 1874 r. w Lublinie, gdzie od
wielu lat jest sekretarzem miejscowego
tow. lek, Ogłosił: J |
Z teki podróżnćj. (Przegl. lek. 1872, Nr. 18 — 15,

32—34). |
Lekarze i apteki gminne. (Tamże, 1872, Nr. 48, 45,

41,50). |.
sara 09 i postęp—od<zyt wygłoszony w Wiedniu

Listy z podróży. (Medycyna, 1873, Nr. 15).
O przyczynach chorób — odczyt wypowiedziany

w Warszawie w r. 1873, Warszawa, 1873.
Obeene stanowisko fizyologii i jój stosunek do in-

nych nauk. Paryż, 1873, br.

 

Dogiel--Domahski.

Sprawozdanie z klinik wiedeńskich i paryzkich.
(Przegl. lek. krak. 1873).

Choroba i zdrowie.-—O fizycznćm wychowaniu dzie-
ci—Listy z Paryża, oraz artykuły rozmaite treści
społecznój drukowane: w Opiekunie domowym w cią-
gu 1872 i 73 r. )

Józef Ignacy Kraszewski, odczyt publiczny wypo-
wiedziany w Lublinie 1879 r., drukowany w Krako-
wie 1880 r.

Jędrzej Śniadecki jako naturalista i pedagog, 0d-
czyt publiczny drukowany w Kuryerze Lubelskim.
Głowa i serce, dwa odczyty publiczne ogłoszone

w skróceniu w Gaz. Lubelskiej.
Prócz tego umieszezał jeszcze wiele artykułów

w pismach politycznych. ;

Dolkowski Edward, będąc studentem me-
dycyny w Zurychu ogłosił:

Beitrag zurHistologie derTracheobronchialschleim-
haut nebst Bemerkungen iiber ihr Verhalten bei Ka-
tarrhalentziindung, insbesondere aber bei der Tu-
berculose. Lwów, 1875, w8-ce, str. III i 52. Sprawoz-
danie podał Longin Feigel. (Przegl. lek. 1875, Nr. 20).

Dolner Józef, zamieszkały w Narzan-Ba-
tyrze w Bessarabii.
O działaniu kwasu salieylowego w gorączee poło-

gowćj. (Gaz. lek. T. XXII, 1877, str. 131—134).
Dolner Franciszek, rodem z Wołynia.
De polypo narium. Vilnae, 1823, w 8-ce, str. 24.

Diss. inaug.
Dołasiński Rudolf, uzyskawszy stopień

doktora medycyny w Krakowie 1804 r..
pod koniec roku 1805 zaczął wykładać
w uniwersytecie Jagiellońskim z początku
jako lektor, późnićj (od r. 1809) jako pro-
fessor chirurgią, tudzież położnictwo teore-
tyczne i praktyczne dla chirurgów i akusze-
rek. Obowiązki te opuścił 1810 r., zostaw-
szy lekarzem czwartój dywizyi piechoty
wojsk księstwa Warszawskiego. Um. 1826 r.
Syn jego także Rudolf był również leka-
rzem. Ogłosił:
„Diss. inaug. physiologico-medica de respiratione.

Oracoviae, 1818, w 8-ce, str. 77.

Dołęga Benedykt (Jurkiewicz Jakób).
Qzem jest i jakie zajmuje miejsce w rozumowanćj

medycynie homeopatya? Listy dwóch filantropów
o metodzie lekarskićj Hanemana do przeczytania 80-,
bie udzielone. Kijów, 1847, w 8-ce, str. VIi 48.

Domański Stanisław, ur. w Krakowie 1844
roku, nauk lekarskich słuchał w uniw. ja-
giellońskim od 1862 do 1867r.; w r. 1868
uzyskał stopień doktora medycyny, 1869 r.
doktora chirurgii, 1870 r. magistra akusze-
ryi. W latach 1868 i 1869 był asystentem
przy katedrze fizyologii w uniw. jagielloń-
skim, zajmowanój wówczas przez professo-
rów Majera i Piotrowskiego; w r. 1870 do-
skonalił się w sztuce lekarskićj w Wiedniu;
1871 r. pełnił obowiązki adjunkta szpitala
św. Kkazarza w Krakowie, tegoż roku zo-
stał docentem, a w r. 1879 professorem
nadzwyczajnym patologii i terapii chorób
układu nerwowego. W latach 1877 i 1878
był prezesem a obecnie (1881) jest wice-
prezesem towarzystwa lekarskiego krakow-
skiego. Od r. 1803 bierze udział w pracach
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komisyi redakcyjnćj parcia lekarsk.
a od r. 1878 jest stałym współpracownikiem
czasopisma niemieckiego Centralblatt fiir
Nervenheilkunde.
Kilka uwag nad przypadkiem porażenia nerwu

twarzowego z zupełną utratą smaku. (Przegl. lek.
1869, Nr. 32, 33, 34, 35, 30). :
O leczeniu zmian gruźliczych krtani słów kilka.

(Tamże, 1871, Nr. 3).
Spostrzeżenia otiatryczne. (Tamże, 1871, Nr. 5, 6,

8, 9)
*"Pomazania noene. (Tamże, 1872, Nr. 1). *
O zastosowaniu elektryczności do dyagnostyki.

(Służba zdrowia publicz. 1872, T. I, str. 27—36).
O chorobie Basedowa. (Przegl. lek. 1872, Nr. 50,

51. 1878, Nr. 2, 3, 12, 48).
O rozpoznawaniu i leczeniu porażeń, tudzież o zna-

czeniu przypadów im towarzyszących. (Tamże, 1874,
Nr. 1. 2, 3, 4, 38, 39, 40).
Przyczynek do terapii miejseowćj chorób narządu

oddechowego. (Tamże, 1874, Nr. 43).
Przyczynek do nauki o nerwicach roboczych. (Tam-

że, 1575, Nr. 46, 47). ,
Przypadek urazowegó porażenia nerwu współczu|-

nego na szyi (paralysis nervi sympathici cerviealis
traumatiea). (Tamże, 1876, Nr. 30, 31). |
O bólach nerwowych i ich leczeniu. (Tamże, 1877,

Nr. 1, 2, 6, 14, 15).
O zastosowaniu dynamometru Qolina do badania

chorych. (Tamże, 1877, Nr. 26, 27).
Zdanie sprawy z 51 Zjazdu przyrodników i lekarzy

niemieckich w Kasselu we wrześniu 1878 r. (Tamże,
1878, Nr. 40, 41, 42, 43).
Przyczynek do terapii chorób układu nerwowego.

(Tamże, 1879, Nr. 9, 10). ;
O kile układu nerwowego (syphilis). Na podstawie

prac nowszych i postrzeżeń własnych. (Tamże, 1880,
Nr. 27, 23, 30, 31, 32, 38, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43). !
Toż, w osobn. odb. p.t. Wykłady o chorobach
układu nerwowego. Zeszyt l. O kile (syphilis) ukła-
du nerwowego. Kraków, druk. uniw. Jagiel. 1881,
w 8-ce, str. 97.
Wykład elektroterapii do użytku lekarzy prak-

tycznych zastosowany. Warszawa, nakł. Gaz. lek.,
1876, w 8-ee, str. IV, 322, drzeworyty.
Przyczynek do nauki o przymiocie mózgu. Według

wykładu na 3-im zjeździe lekarzyi przyrodników pol-
skich w Krakowie. (Gaz. lek. 1882, Nr. 23).

Domański Wawrzyniec, ur. 1806 r., nauk
lekarskich słuchał w Krakowie, gdzie 1834
roku stopień doktora medycyny uzyskał;
1838 r. był adjunktem przy katedrze anato-
mii; tegoż roku został wysłany z woli rządu
do Wiednia w celuudoskonalenia się w we-
terynaryi. Powróciwszy 1841 p. do Krako-
wa, mianowany został weterynarzem kyrajg-
wym. i R ł nauczyciela weterynaryi
przy wydziale lelkarskim, 1845 r. został
rzeczywistym nauczycielem tego przedmio-
tu, który przed nim wykładał J. Majer.
Um. 3 grudnia 1860 r. Napisał:
De rhachitide, item morbis vitiisque ex eadem

Qriundis, Cracoviae, 1834, w 8-ce, str. 49, Diss. inaug.

Domaszęwski Józef, nauki lekarskie ukoń-
ezył w Krakowie 1830 r., następnie był le-
karzem wojska polskiego.
De hydroeephalo interno chronieo item de aeupune-

tura. Oracviae, 1830, w 8-ce, str. 60, 1 tab. Diss.
inaug.

Przewodnik dla pijących wody mineralne. War-
szawa, M. Chmielewski, 1841, w 8-ce, str. IV, 68.

Toż. Warszawa,1845, w 8-ce, str. VI, 56.
Spostrzeżenia lekarskie. 1. O wściekliźnie. 2. Czar-

na krosta (carbunculus malignus gangraenosus).
8. Róża. 4. O niektórych zwyczajach zabobonnych,
a wielce szkodliwych. (Tyg. lek. 1852, Nr. 27, 28).

Domeyko Ignacy, znakomity mineralog
i geolog, rektor uniw. w Santjago, z rzeczy
odnoszących się do medycyny ogłosił:
Estudio sobre las aguas minerales de Chile. Sant-

iago, 1871, w 8-ee, str. 62.

Domher Antoni, rodem z Galicyi. :
De trepanatione. Vilnae, Zawadzki, 1815, w 8-ce,

str. 42. Diss. inaug.

Domher Józef, galicyanin.
De ligatura arteriae carotidis communis. Vilnae,

1825, w 8-ee, str. 32. Diss. inaug.

Domher Oskar Bolesław, zmarły w 47 r.
życia w Warszawie 25 grudnia 1874 r.

Pożytek i szkodliwość gorzałki. Nowa i trafna na-
uka dla ludu, jak najpewniejszym sposobem uchronić
się od zepsucia. Z dodaniem tablicy, wykazującćj do-
kładnie straty na gorzałkę, poczynając od jednćj
osoby do 5 milionów ludności. Z wzorów zagranicz-
nych dzieł naśladował... Wilno, M. Orgelbrand, 1859,
w 8-ce, str. 59.

Dominicus de Raygosa.
Libellus utilissimus de urinarum significatione

olim desideratus... studiosae juventuti Polonae. Cra-
coviae, Lazar. Andr. 1559, w 4-ce, k. 42, Ded. Jano-
wi Łowczewskiemu, opatowi Tynieckiemu.

Dominik, lekarz krakowski, żył w koń-
eu XIV wieku. Otrzymać on miał 13 grzy-
wien, t. j. wedle taksy 1766 r. 624 złp., ty-
tułem długu zapewne za leczenie chorych
ikary na poręczycieli tego długu spada-
JĄCÓJ.

, Por. Heleel: Star. pomn. pr. Pol. II, 59, Nr. 171.
Świeżawski E.: 1. e. 30.

Dominikowski Filip Junosza, ur. 1 maja.
1804 r, we wsi Krechowie, w starostwie
Żołkiewskiem, nauki początkowe pobierał
w.Buczaczu, filozoficzne ukończył we Iiwo-
wie a lekarskie w Wiedniu; stopień doktor-
ski uzyskał w Peszcie 1833 r. Ozas niejaki
służył jako lekarz wojskowy austryjacki
a potóćm przez lat 5 był lekarzem przy ma-
rynarce austryackićj. Na 2 lata przed
śmiercią, utracił wzrok; um, 28 sierpnia
1869 r. w okolicy Lutowisk, gdzie ostatnie
lata stale przemieszkiwał.
„ Domniemania Pana La ... O... skreślone w krótko-
Ści w r. 1831, o biegunach, zorzy północnćj, zatopąch,
trzęsieniu ziemi i cholerze z dodatkiem wniosku ogól-
nego. Warszawa w druk. przy ulicy Mazowieckićj
i S.-Krzyskićj, Nr. 1346, 1832, w 8-ce, str. 23.

* Donders F, (,
Fizyologia. Przekład A, Fabiana i A. Stockmana,

uzupełniony przez D-ra Prof. H. Hoyera. T. I, (z 50
drzew. w teks.) Warszawa, druk. Gaz. lek. 1871,
w 8-ce, str. VIII, 594.
Anomalie refrakcyi i akomodacyi. Przekład B.

Gepnera. Warszawa, druk. Gaz. lek., 1870—1876,
w 8-ce, str. 428. (Jest to III T. Oftalmologii, weho-
dzącój w skład bibl. um. lek.),
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Donii Consentini Augustini, medici et philosophi,
De natura hominis libri duo: in quibus, diseussa tum
medicorum, tum philosophorum antea probatissimo-
rum caligine, tandem quid sit homo, naturali ratione
ostenditur. Ad Stephanum, sereniss. Regem Poloniae.
Basileae, apudFrobenium, 1581, w 4-ce, str. 123.
Dorantowicz Aleksander, ur. w Warsza-

wie 3 kwietnia 1813 r.; do nauk lekarskich
przykładać się zaczął 1880 r. w uniw. war-
szawskim, 1681 r. jako student medycyny
pełnił służbę w szpitalach wojskowych.
W r. 1882 udał się do Wilna, gdzie po
5-cioletnićj gorliwćj nauce 1887 r. uzyskał
stopień lekarza klassy 1-ćj. W 1888—$9 r.
bawił w Berlinie i Wiedniu w celu udosko-
nalenia się w sztuce lekarskićj. Wróciwszy
do kraju 1839 r., osiadł w Małorossyi
(w KubnachiBogoduchówce, w gub. pol-
tawskićj) i zajmował się tam praktyką le-
karską dwa lata. W r.1841 przybył do
Warszawy. Wr. 1845 był lekarzem w szpi-
talu św. Jana Bożego, 1846 r. mianowany
zostal ordynatorem szpitala Dziec. Jezus,
1849 r. miał sobie przez Radę lek. przyzna-
ny stopień doktora medycyny. W r. 1880
(w październiku) objął ster lekarski w szpi-
talu wolskim.
Białaczka (chlorosis). (Tyg. lek. 1849, Nr. 16'.
Na posiedzeniach tow. lek. warsz. komunikował:
Ospa rodnia. (Pam. tow. lek. T. XXVII, 2p., 1852,

str. 190).
Korzyść ze szezepienia ospy ochronnćj nawet

w okresie wylęgania się ospy rodnićj. (Tamże, T.
XLIX, 1863, str. 224).
Wybuch ospy naturalnój u dziecka, które przebyło

varioloidę. (Tamże, T. LXII, 1869, str. 337).
Odra w szpitalu Dzieciątka Jezus w r. 1854, (Tam-

że, T. XXXII, 1854, str. 115).
Szkarlatyna o dwóch napadach wysypkowych.

(Tamże, T. LX, 1868, str. 24, 25).
Sprawozdanie z wycieczki lekarskićj dokonanćj

z polecenia rządu do miasta Suwałk. (Tamże, T.
XXXIII, 1855, str. 80).
Wścieklizna (postrzeżenie). (Tamże, T. L, 1863

str. 281). oko dodani,
Wodogłowie wrodzone, uleczone samodzielnym ob-

fitym ślinotokiem. (Tamże, T. LV, 1866, str. 262).
Choroba Addisona. (Tamże, 'D. LVI, 1866, str. 267).

Dorantowicz Józef Alfons, ur. w War-
szawie, nauk lekarskich słuchał w rodzin-
nóm swóm mieście, 1830 r. uzyskał stopień
magistra medycyny i chirurgii. Późnićj
był lekarzem wojska polskiego; 1831 r.
udał się do Berlina, gdzie stopień doktora
medycyny otrzymał.
De dysenteria. Berolini, typ. B:uschekianis, 1831,

w 8-ce, str. 31. Disg. inaug.

_ Dorohostajski Krzysztof Moniwid, na Do-
rohostajach.

Hippika to jest o koniach xięgi. Kraków, w druk.
Andrzeja Piotrkowczyka, 1608, fol., kart. niel. 107.
Figury na blasze rytowane, zajmujące po jednój tyl-
ko stronie 4 karty księgi drugiej, 40 kart księgi
trzecićj, wykonane przez Tomasza Makowskiego.
Hippika o koniaeh. Oracoviae, typis academiae,

str. liczb. 138, podzielonych na dwie kolumny. Figury
niezgrabnie wyrzynane na drzewie na 3 kartach

w księdze drugićj i na 20 kartach w księdze trzecićj.
Brak tych figur, które się znajdują na tablicach 12,.
1381385 w wydaniu poprzedzającóm, natomiast pod
koniee księgi trzecićj umieszezona Symetria albo
proporcya y kształt konia z figurą, nie
znajdują się w wydaniu pierwszem. ;
Hippika to jest o koniach księgi. Oraeoviae, apud

Lucam Kupisz $. R. M. typogr., 1647, fol. str. 138.
Hippika abo nauka o koniach, sposób natury,

przymiotów różnych końskich poznania, wychowania,
ćwiczenia, :y leczenia, różnych chorób y przypadków
podająca. Przez jednę znaczną osobę r. 1647 do dru-
ku podana a teraz Świeżo dla pożytku i wygody po-
spolitój przedrukowana. W Krakowie, w druk. aka-
demiekity, fol. str. 133, regestru str. niel. 3.

Doroszko Ignacy Adryan, rodem z Wilna,
lekarz wojska polskiego, około 1847 r.
mieszkał w Paryżu.
Recherches sur Vhomćopathie ou thóorie des ana-

logues. Paris, 1839, w 8-08.

Dorożyński Jakób, spółeczesny lekarz da-
wnićj w Buczaczu, obecnie w Podhajcach
zamieszkały.
Kin Fall von Skleredermie. (Wien. med. Presse,

1877, str. 1078).

Doskowski Józef, spólłczesny lekarz kra-
kowski.

Pogląd na ruch i postęp w zdrojowiskach krajo-
wych podczas pory zdrojowej r. 1866, osnuty na spra=-
wozdaniach ze zdrojowisk nadesłanych, skreślił i na
posiedzeniu komisyi baln. dnia 6 maja r. b. odczytał.
(Przegl. lek. 1667, Nr. 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34).

Doświadczenia w gospodarstwie, ogrodnietwie, rę-
kodziełach, w lekarstwach wieyskich ete. z ustano-
wionych na to po niektóryeh krajach spółeczności
akademickich z różnych autorów y manuskryptów
domowych zebrane. Warszawa, 1791, w 8-ee, 2 t,
str. VI, 188 i 176, XVI.

Toż, tamże, 1792, w 8-ee, 2 t.
Toż, tamże, 1795, w 8-ce, 2 t, str. 188 i 176.
"Toż, tamże, 1798, w 8-ce, 2 t.
Toż, Kraków, 1801, w 8-ee, 2 t.
Toż, tamże, 1804, w 8-ce, 2t., str. TV, 202 i 203.
Toż, tamże, 1803, w 8-ce, 2 t., str. LV, 202 i 208.
Doświadczenia (ciekawe) gospodarskie, w poznawa-

niu lat, mocy, zdrowia i w leczeniu wszelkieh defek-
tów końskich, różnych innych bydląt i domowego
ptastwa. Oraz sposoby rozmnożenia i łatwego utu-
czenia onych; tudzież różne experjencye ciekawe
iarcy potrzebne względem szezepienia, zasiewania,
wędzenia, marynowania y konserwy długićj wszela-
kieh fruktów y jarzyn ogrodowych ete.; z różnych au-
torów zebrane y wydane we Lwowie r. 1740, a prze-
drukowane w Wilnie, w drukarni £. K. Mości y Rze-
czypospolitćj u XX. Śchol. Piarum r. 1777, w 8-ce,
str. 231, rejestru kart nieliczbowanych 8!.
Downar Henryk, lekarz wojska rossyj-

skiego, wspólnie z J, Talką ogłosił:
O zmianach w oku spowodowanych uderzeniem

piorunu. (Gaz. lek. T. XXIII, 1877, str. 145—147).

Downar Zapolski Adolf.
Conspeetus statistieus omnium partuum in nosoeo-

mio obstetrieio Universitatis lit. Ces. Dorpatensis
deeem lustris obseryatorum. Dorpati, 1853, w 8-ee.
Diss. inaug.

Dowojna Stanisław, dworzanin i po-
wiernik Zygmunta Augusta. starosta me-
recki, sprawował obowiązki lekarza przy
królowćj Barbarze. Późnićj został starostą
połockim; po zdobyciu Połocka w r. 1563 *
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przez wojska moskiewskie, dostal się do
niewoli, z którćj dopiero 1569 przy zamia-
nie jeńców był uwolniony.

Por. Baliński: Pamiętniki o królowój Barbarze, str.
93. Szajno ha: Szkiee historyczne, I, 159. Gołębiow-
ski: Czasy Zygm. Aug. I, 3, 98.

Drachni Jan, doktoryzowany w Krako-
wie1831 r., był lekarzem szpitalnymwKrze-
szowicach. Ogłosił:
De febribus nervosis secundariis. Oracoviae, 1831,

w 8-ce, str. 34. Diss. inaug.

Drecki Feliks, ur. 25 maja 1849 r. w Łię-
czycy, nauki początkowe pobierał w mie-
ście rodzinnóm a następnie w Piotrkowie,
medycyny słuchał w Warszawie (1867—
1878). Przez rok zajmował się wykonaw-
stwem lekarskiem w gub. Tambowskićj.
W r. 1874 wrócił do Kalisza, gdzie od r.
1877 sprawuje obowiązki lekarza powiato-
wego.
O wdychaniu pyłu i noszeniu respiratorów. (Kali-

szanin, 1874, Nr. 48).
Kilka słów o działaniu salieylanu sody. (Gaz. lek.

P XT 1846, Ni: 3).
O kumysie czyli winie mlecznóm. (Noworocznik

Kaliski, 1876).
Dr. Walenty Stańczukowski, biografia. (Tamże).
Zatrucie kwasem karbolowym, wyleczone roztwo-

rem soli glauberskićj. (Gaz. lek. 1882, Nr. 37).

Drenig Raimund, Gralicianus.
Hepar granulatum eum ascite effeetiyo. Vindobo-

nae, b. w. r., w 8-ce, str. 26.
Drewno Łukasz, z powołania aptekarz,

wójt m. Warszawy, za pojawieniem się mo-
rowćj zarazy 1624 r. obrany został burmis-
trzem powietrznym (w celu zaprowadzenia
środków policyjno-lekarskich),

Ob. Aleks. Weinert. Starożyt. Warsz.
z Drohobyczy Jerzy, zapisany do album

akademickiego 1468 r., był professorem
w akademii jagiellońskićj około 1450 r.

Por. Rocznik wyd. lek. II, 45. III, 437.

Dropsy Józef Jul. Hugo, ur. w Krakowie;
ukończywszy wydział lekarski uniw. jag.,
kształcił się jeszcze w Wiedniu i Berlinie,
i w tóm ostatnióm mieście 1838 r. stopień
doktora medycyny osiągnął. Mając po-
twierdzony stopień naukowy w Moskwie,
osiadł w Zasławiu na Wołyniu, jako lekarz
księcia Romana E. Sanguszki, Jest on twór-
cą nowćj metody stosowania elektryczności
w chorobach, to jest sposobu elektryzowa-
nia ogólnego. Um. w Zasławiu 6 lutego
1876 r., przeżywszy lat 67.
„Analecta de morbo Brightii. Berolini, 1833, w8-ce.
iss. inaug.
O cholerze. (Tyg. lek. 1848, Nr. 42).
O cholerze azyatyckićj i środkach jój leczenia.

Kraków, druk Gieszkowskiego, 1848, w 8-ce, str. 15.
Kilka słów o jasnowidzących paryzkieh. (Tyg. lek.

1849, Nr. 16).
Eleetro-thórapie ou application módieale pratique

de Telóctricitć basóe sur des nouveaux procódós.
Quvrage prósentó au coneours decrótć par S. M.
FEmpereur des Franęais. Paris, J. B. Baillitre, 1857,
W 8-€e, str. 170, tab. 13 i drzeworyty. Pracę tę oce-
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nił J. Majer w Roczn. tow. nauk. krak. Poez. 3-ci,
T. III, 1859. 4
Elektrycznośći magnes w stanie zdrowia i choro=

by człowieka. Dzieło pod względem fizyologicznym,
patologicznym i terapeutycznym na nowych odkry-
ciach oparte, przyjęte do konkursu ogłoszonego przez
cesarza francuzów, obeenie panującego. Wydane
w Paryżu w języku francuzkim, teraz żaś znacznie
powiększone i nowemi spostrzeżeniami zbogacone.
Petersburg, druk Ohryzki,1860, w 8-ce, str.XII.463,XX.
Wypadki z dotychczasowych badań nad stosowa*

niem gromła (elektryczności) do leczenia chorób
(z rozprawy podanej na zjeździe lekarskim międzyna=
rodowym przez D-ra Dropsego). Przekład z francuz-
kiego przez D-ra Kremera. (Przegl. lek. 1867, Nr.
40—44).
Zasady ogólnego zastosowania elektrycznościw ce-

lu fizyologicznym, patologicznym i terapeutycznym
na nieznanych odkryciach oparte. Warszawa, druk.
'J. Ungra, 1870, w 8-ce, str. 103, II.

Drozdowski Adam, ur. 1849 r. w Koni-
nie, do gimnazyum uczęszczał w Kaliszu,
medycyny od r. 1866 słuchał w Warszawie.
Uzyskawszy stopień lekarski 1871 r., osiadł
w Kaliszu, gdzie od r. 1874 pełni służbę le-
karską w szpitalu św. Trójcy.

Opis operacyi uwięzionćj przepukliny pachwino-
wej z utworzeniem się sztucznego odbytu. (Gaz. lek.).
O użyciu jodoformu do opatrunku szankrów a także

rani wrzodów. (Tamże).
Rana kłuta drążąca klatki piersiowej, przepuklina

traumatyczna płue. (Tamże, T. XXVI, 1879, Ne. 1).
a2 olbrzymich rozmiarów. (Tamże, 1882,

Nr, 52). 5
Nadto jako sekretarz tow. lek. kaliskiego, umie-

szezał w az. lek. protokoły posiedzeń tego towarzys-
twa, przez siebie redagowane.

Drozdowski Chrystian, w XVI wieku
używał w Płocku sławy wziętego lekarza.

Por. Łubieński Stan.: Vitae, res gestae episcopo-
rum Plocensium, str. 174. Katalog bisk. krak. III, 374.

Drozdowski Stanisław, rodem z Droyska,
laureat szkoły lekarskićj w Amiens, dyplom
doktorski uzyskał w Paryżu 1943 r.
These pour le doctorat en módecine. 1. Des in-

flammations des enveloppes de la moćlle. 2. Indi-
quer les diffórentes esptces de difformitós du genou,
et les caracteres qui sont propres 4 chaeune d'elle.
3. Des vaisseaux sanguins, artóriels et veneux, et
des nerfs qui fournissent aux divisions du vagin.
4. Comment reconnaitre le bichlorure de mercure
dans du vin, dans du cafó, ou dans les matieres du
vomissement. Paris, Rignoux, 1843, w 4-ce, str. 67.

Drożyński Antoni, ur. w Poznaniu 1857 r.,
do gimnazyum uczęszczał w mieście rodzin-
nóm, medycyny uczył się od r. 1875 we
Wrocławiu, gdzie 1880 r. stopień doktorski
osiągnął.

Zur Statistik der Knochenbriiche. Breslau, Kohler,
1880, w ,8-ce, str. 28 i 2 nl. Diss. inaug | |

Drużyłowski Władysław, ur. 1835 r.. na-
uki lekarskie ukończył w Moskwie 1857 r.
Od r. 1861 jest lekarzem szpitala św. Trój-
cy i więzień w Płocku,
Zastosowanie terapeutyczne elektryczności. (Tyg.

lek. 1861, Nr. 39—43, 48—50).
Sprawozdanie szpitalne. (Tamża, 1836, Ne. 11).
Wiadomości statystyczne o ludności m. Płoeka

w dziesięcioletnim okresie pomiędzy r. 1361 a 1870
włącznie. (Gaz. lek, 1875, T. XVIII, str. 2%1—228

3
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236—238, 365—368, 380—381). Redakcya nie umie-
ściła tablice bardzo pracowicie ułożonych.
Nadto brał udział w przekładzie Dziejów powszech-

nych Schlossera.
Drzewicki Hippolit, rodem z Litwy, był

lekarzem wojska polskiego; um. w Warsza-
wie 1841 r.
De iritide. Vilnae, Zawadzki, 1825, w 8-ce, str. 29.

Diss. inaug.
Opisanie choroby febris pustulosa maligna. (Pam.

lek. warsz. T. I, str. 189—150).
Dwa przykłady anewryzmatu aorty brzuchowćj

(aortae abdominalis descendentis) przy sekcyi zna-
lezionego. (Tamże, str. 441 —443).

Kilka słów o febrze peryodycznćj r. 1829 w War-
szawie panują :ćj. (Tamże, T. II, str. 525—530).
Rozdęcie workowe serca. (Pam. tow. lek. warsz.

1837, st. 9).
Drzewiecki Piotr Marcin, ur. 1837 r.

w Kornowie w Poznańskiem; ukończywszy
gimnazyum w Trzemesznie, oddał się 1859 r.
naukom lekarskim początkowo w Gryfii,
późnićj w Wiedniu i nakoniec w Królewcu.

Quid sit morbus dijudicatur. Regimonti, typ. Dal-
kowski, 1864, w 8-ee, str. 30. Diss. inaug.

Dubelt Piotr, lekarz w Hrubieszowie.
O powstawaniu nieżytu pęcherza moczowego. (Gaz.

lek. T. XXI, 1876, str. 33—38, 81—-86, 100—106,
131 —138, 161—166 a także Archiv. f. experim. Pa-

. tholog. u. Pharmakol. T. V. str. 195—227).
O chorobach układu nerwowego. Odezyty prof.

Chareot. (Tamże, Nr. 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i dal-
sze, a także T. XXII, 1877, Nr. 1 i dalsze).

Dubicki Józef Kalikst, ur. w Wilnie 19
marca 1825 r., do gimnazyum uczęszczał
w mieście rodzinnóm, medycyny słuchał
w petersburskićj akademii lekarskićj. Za-
raz po ukończeniu studyów lekarskich w r.
1840, został mianowany ordynatorem szpi-
tala wojskowego w Kercz-Jenikale; a od r.
1850 do 1664 przebywał w Finlandyi, w Char-
kowie, Mohilewie, Smoleńsku, Witebsku,
W 1864 r. przeniesiony powtórnie do Fin-
landii, pełnił tam do 1870 r. służbę już jako
starszy lekarz pułkowy, już teź jako starszy
ordynator szpitala wojskowego w Wybor-
gu. W r. 18/0 udał się za granicę w celach
aukowych; głównym przedmiotem jego

studyów w Berlinie,  Halli, Wiedniu,
Krakowie i Paryżu była syfilidologia i hi-
giena. Po powrocie do Rossyi objął miej-
sce starszego ordynatora w szpitalu ryg-
skim. W czasie ostatnićj wojny rossyjsko-
tureckiój był naczelnym lekarzem szpitala
w Mikołajewie, gdzie ścisłóm przestrzega-
niem warunków hygienicznych i zastoso-
waniem środków dezynfekcyjnych nie mało
się przyczynił do zmniejszenia śmiertelno-
ści. Obecnie przebywa w Rydze. D. jest
członkiem tow. lekarskiego krakowskiego,
wilenskiego, paryzkiego lekarzy polskich,
towarzystwa badaczy przyrody w Rydze
i noworossyjskiego w Odessie, towarzy-
stwa gospodarczego poludniowój Rossyi,
odeskiego tow. balneologicznego.

Zamiłowany w naukach przyrodniczych, badał pod
względem botanieznym i geologicznym różne miejseo-
wości, w których jako lekarz wojskowy w ciągu 35
lat służby przebywał; a owocem tych prac były mno-
gie artykuły, dotyczą:e opisu gub. charkowskićj,
smoleńskićj, witebskiej, mohilewskićj, m. Wyborga
i jego okolie, które najczęścićj bezimiennie umieszczał
w rossyjskich dziennikach gubernialnych. Z nader
licznych rzeczonych prae przytaczamy najważniejsze:
Opis Ozokrakskich szlamów w Krymie i ich analiza:
Opis słowiańskich słonych jezior w gub. charkow-
skićjj Odeskie kąpiele morskie, szlamy mineralne
i kąpiele piaskowe. Opis świętych gór w gub. char-
kowskićj. Sprawozdanie z kuracyi wodami słonemi
w Sławiańsku. O klimacie prowincyj naddunajskich
io środkach przeciw malaryi. Opis wód szezawnie-
kich. Aforyzmy balneologiczne. O Koperniku (3 bro-
szury i 10 artykułów w dzienniku Ryżskij Wiestnik
1878). Tablica środków dezynfekcyjnych. Listy
z Krymu. O stanie farmacyi u starożytnych żydów.
O epidemii w Wetlance.
Wylitografował: Kurs higieny wojskowój dla jun-

krów. Podrę*znik dla braci miłosierdzia.
W rękopisie, oprócz wielu prac treści higienicznćj,

pozostaje: Opis Wyborga w Finlandii i jego okolic.
Komentarz do sonetów krymskich A. Miekiewieza.

Dubiński J. Michał.
De reminiseentia vitali quatenus causa morborum.

Halae, 1/43, w 4-ce.
Haller: Bibl. anat. T. II, 374.

Dubs Łazarz, rodem ze iwowa.
De haemoptysi. Viennae, 1823, w 8-ee, str. 30.

Diss. inaug.
* Duchek.
Patologia i terapia szezegółowa.. Choroby narzą-

du oddechania. Przekład dzieła: Handbuch der spe-
ciellen Pathologie und Therapie. Erlangen, 1875,
przez D-ra Ludwika Pogorzelskiego. Warszawa,
w druk. Gaz. lek., 1874, w 8-ce, str. 210. Wchodzi
w skład biblioteki umiejętności lekarskich.

Duch hydropatyi, czyli wykład sposobu, jakim leczy
wodą zimną Prysnie w Grefenbergu. Po myślach I. H.
Rausego. skreślił H. S. Z portretem Prysnica. Kra-
ków, Czsch, 1840, w 8-ce, str. VI, 111.

Dudrewicz Jan, ur. 1804 r. we wsi Bobo-
wie, w obwodzie tarnowskim; średnie nau-
ki pobierał w liceum ś. Anny w Krakowie;
po ukończeniu dwuletniego kursu nauk fi-
lozoficznych w uniw. Jag., wstąpił na wy-
dział lekarski tamże. W r, 1830—1 pełnił
obowiązki lekarza w wojsku polskióm. Roz-
prawę na stopień doktorski obronił w r.
1833 i tegoż roku przybył do Warszawy,
gdzie 1880 r. doczekał się uroczystego ob-
chodu 50-ej rocznicy otrzymania stopnia
naukowego.

De aphtis ac paracentesi recto-vesicali. Uraco-
viae, 1833, w 8-ce, str. 23. Diss. inaug.
Na posiedzeniach tow. lek. warsz. komunikował:
Szczękościsk rodzimy. (Pam. tow. lek. T. XIII,

1845, str. 248).
Noma warg sromnych większych. (Tamże, T. LXI,

1869, str. 295).
Epistaxis profusa. (Tamże, T. LXIII, 1870, str. 72).
Zatrucie miedzią. (Tamże, T. XIV. 1845, str. 176).
Szczawian ceru w wymiotach u ciężarnych. (Tam-

że, T. LII, 1864, str.96).
Krztusiec. Otrucie waleryanatem atropiny. (Tam-

że, T. LV, 1866, str. 439).
Charakter panującój w r. 1866 płoniey. (Tamże,

T. LVII, 1867, str. 52).
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Płoniea po raz drugi u jednego dziecka. (Tamże,
T. LXIII, 1870, str. 70).

Dudrewicz Leon, syn Jana, ur. w Warsza-
wie 20 lutego 1839 r.; ukończywszy gimna-
zyum realne w Warszawie 1856 r., udał się
na wydział lekarski uniwersytetu wMoskwie
1 tam 1861 r. stopień lekarza, a 1863 r. dy-
plom doktorski osiągnął. Od r. 1864 zaj-
mowałsię wykonawstwem lekarskióćm w m.
Kabuszynie, w r. 1868 osiadł na stały pobyt
w Warszawie. Obecnie pelni obowiązki
ordynatora w warsz. szpitalu dla dzieci.
O zajaczjej gubie. Moskwa, 1863. Diss. inaug.
Obserwacye z praktyki położniezćj. (Tyg. lek.

1866, Nr. 44—45).
Przypadek nagle rozwiniętóćj bladaczki u dziecka.

(Tamże, 1867, Nr. 32).
Chole:a w Kałuszynie. (Tamże, 1867, Nv. 49).
Sprawozdanie z praktyki chirurgicznój wykonanćj

w r. 1860 w m. Kałuszynie. (Pam. t. 1. w. 1867, T.
LVII, str. 3).
O grzybach u dzieci (soor). (Tamże, 1867, T. LVIII

str. 129, 193).
O chronieznóm wewnętrznóm wodogłowiu u dzieci.

(Tamże, 1868, T. LVIII, str. 57, 113).
Zatrzymanie smołki u noworodka (retentio meconii).

(Gaz. lek. T. III, 1867, Nr. 16).
O nieżytowćj i błonieowój sapee u dzieci (coryza
a: et diphtheritica). (Tamże, T. IV, 1868, Nr.
7—29).
Kurcz głośni u dziecka (Spasmus glottidis). (Tam-

że, Nr. 44).
Przyczynek do nauki o wpływie, jaki wywiera

sztuczne karmienie na zdrowie niemowląt. (Tamże,
1868, T. V, Nr. 7—8).
W sprawie założenia szpitala dla dzieci. (Klinika,

1869, T. IV, Nr. 18).
Wstęp do antropologii. Rzecz czytana na posie-

dzeniach bijologicznych w warsz. tow. lek. (Zdro-
wie, R. II, 1879, Nr. 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21).
Cmentarzysko nad Swidrem. Mogiły w Sobanieach.

Cmentarzysko ciałopalne w Sikucinie. (Wiadomości
archeolog. T. IV).

Wycieczka archeologiczna nad rzeką Świder.
(Zbiór wiadom. do antrop. kraj. 1880, T. LV).
Pomiary antropologiczne dzieci warszawskich.

(Tamże, T. VI, 1851).
Toż, w osobn. odb., Kraków, druk, uniw. jag. 1831,

W 8-ce, str. 23.
O czaszkach ludzkich z ementarzyska w Marien-

hauzie. (Pam. fizyograf , 1881).
Czaszka z torfowiska wsi Salmonki.

fizyogr., 1881, T. 1). ;
Qzaszka kurhanu z pod Wiszowa. (Tamże, T.II,

):

* Duflos Adolf. ć
Farmacya, przekład dzieła: Theorie und Praxis

der in pharmaceutisehen Laboratorien Yorkommen-
en pharmac., techn. und anal. ehem. Arbeiten. (Che-

misches Apothekerbueh). Fiinfte Bearbeitung, Bre-
Slau, 1867, przez D-ra Aleksandra Fabiana. T. I.

arszawa, w druk. J. Bergera. 1871, w 8-ce, str.
XXIII, IX, 556. T. II, tamże, 1873, w 8-ce, T. III,
Przez Piotra Piaseckiego. Warszawa, druk. Gaz.
lek. 1873, w8-ce, kart 2, str. 6661 XX. Wchodzi
W skład Biblioteki umiejętności lekarskich.

Dukiet Józef, ur. 1847 r. w Frysztoku,
W powiecie Jasielskim w Galicyi, nauki
$imnazyalne ukończył w Rzeszowie, do
medycyny przykładał się w Krakowie i tu
1873 r, dyplom doktorski uzyskał. Obecnie

p:

(Pamiętnik
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jest lekarzem miejskim i sądowym w Ry-
manowie a nadto lekarzem zdrojowym no-
wo-otworzonego Zakładu zdrojów żelazisto-
jodowych tamże.

Sposób pisania gramami w zastosowaniu do gra-
nów. (Przegl. lek. 1875, Nr. 26).
Rymanów, zakład zdrojowo-kąpielowy. Kraków,

druk. uniw. Jag., 1882, w 12-ee, str. 12.

Dunin Teodor, ur. 1 kwietnia 1854 r. we
wsi Wygnanowie, w gub. kieleckićj; nauki
gimnazyalne ukończył w Pińczowie 1870r.
a lekarskie w r. 1876 w Warszawie (cum
eximia laude). W r. 1876 mianowany zo0-
stał asystentem kliniki terapeutycznej
uniw. warsz, W r. 1878 objął obowiązki le-
karza miejscowego w szpitalu Dzieciątka
Jezus; od r. 1880 jest ordynatorem tegoż
szpitala. Ńtopień doktora medycyny osią-
gnął w Warszawie w r. 1881. Ogłosił:
Przypadek zatrucia aniliną. (Medycyna, 1877,

Nr. 52).
Ropne zapalenie opłuenćj. Przedziurawienie prze-

pony. Ropień poza otrzewną. (Gaz. lek. 1878, T.
XXIV, Nr. 23).

Suchoty płuene; porażenie n. krtaniowego dolnego,
skutkiem ucisku:powiększonym gruczołem ehłonnym.
(Tamże, 1878, T. XXY, Nr. 8). ;
Niedokrwistość postępująca złośliwa, na podsta-

wie prae Immermann'a, Quinecke'go i innych. (Tamże,
1066 BZY NO X8):
Ruch i ćwiezenia ciała. (Zdrowie, R. 2, 1879, Nr. 1,

2, 13, 14). Ś
"Zwężenie żołądka i poprzeezniey (colon transve-

sum). (Medycyna, 1878, Nr. 37, 38).

Trzy przypadki cierpienia mózgu. Przyczynek do
nauki o umiejscowieniach chorób mózgu. 1. Nowo-
twór istoty białćój mózgu (Neoplasma eentri ovalis
Vieussenii). (Tamże, 1580, Nr. 3). 2. Wieloognisko-
we zapalenie istoty białćj mózgu. Zapalenie osłony
miękkiój na wypukłości mózgu. (Eneephalitis disse-
minata eentri ovalis Vieussenii. Leptomeningitis con-
vexitatis), str. 35—87. 8. Wylew krwawy w tylnćj
części wzgórka wzrokowego i torebki wewnętrznój,
(Haemorrhagia in parte posteriori thalami optiei et
capsulae internae). (Tamże, 1830, Nr. 4).

Spostrzeżenia nad epidemiją tyfusu powrotnego
panującą w Wawszawie w 1879 — 188) r. (Tamże,
1880, Nr. 27—31).
O zastosowaniu lewara do wypuszczania płynów

z worka opłueni. (Tamże, 1880, Nr. 41).
Jeszeze kilka uwag w kwestyi zastosowania lewa-

ra do wypuszczania płynów z worka opłueni. (Tam-
że, 1850, Nr. 45).
Przyczynek do nauki o t. zw. dużój białej nórce

powikłanćj przerostem serca. (Kron. lek. 1880, Nr. 21)

Poszukiwania patologiczne nad zapaleniem nórek
(Pam. t. 1. w. T. LXXVII, 1881, str. 62 — 118, str
293—335).

"Toż, po rossyjsku, jako rozprawa inauguralna.
Wypadek niedokrwistości złośliwój (anaemia per-

niciosa progressiva). (Gaz. lek. T. I, 1881, str. 3—12,
32—38).
Nagła śmierć w suchotach płucnych w skutek wstą-

pienia powietrza do naczyń. (Tamże, str. 421—429).
Przypadek znieczulenia połowicznego u histeryczki.

(Pam. t. 1. w. 1882, str. 115—121). ć *
Projekt zmiany dotychczasowego sposobu leczenia

ropnych wysięków opłuenćj, oraz kilka uwag 0 zasto-
sowaniu lewara do wypuszezania płynów z worka
opłuenćj. (Gaz, lek. 1882, Nr. 47, 49).
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Dupont Franciszek Floryan, doktór medy-
cyny, przybył do Warszawy za czasów Sta-
nisława Leszczyńskiego w r. 1712; zabiegli-
wą pracą doszedł do wielkiego majątku.
Um. 1052 r.

Por. Przegląd naukowy, 1847, T. I, str. 51.
Dupont Jan Feliks, syn poprzedzającego,

ur. 1418 r. w Warszawie, nauk lekarskich
słuchał w Reims, Leydzie (7 lat) i w Pary-
żu, gdzie 1742 r. stopień doktora medycyny
uzyskał. Gorliwy rozkrzewiciel szczepienia
ospy, opiekun 1 prawdziwy pocieszyciel
ubogich chorych, których przeważnie lubiał
leczyć, dosięgnął późnćj starości; umarł
w początkach bieżącego stólecia. Znany on
był w całój Warszawie ze swych dziwactw.
Syna swego Piotra do 12 roku życia wycho-
wywał w zupełnóm odosobnieniu od spo-
łeczności ludzkićj, dozwalając mu niekiedy
towarzystwa zwierząt domowych, jak psów,
kotów ete. Wydał:

Questio medica. An periculosa in variolis cardiaca?
Proponebat pro lieentiatu J. Bapt. Felix Du Pont,
Varsoviensis apyd Polonos... 1742, w 4-ce, str. VII.

Theses ex universa medicina quas... pro gradu doce-
toratus... disquisitioni submittit J. Bapt. Felix Du
Pont Varsoviensis. An quinque medicinae partes me-
dico necessariae. Parisiis 1742, w 4-ce, k. nl. 3, str. 8.

-.Ded. Andrzejowi Stanisławowi Załuskiemu.
Na cześć Dupont'a Adam Naruszewicz napisał

wiersz (ob. Ad. Narusz. Wiersze różne. Wyd. Mostow-
skiego, w Warsz. 1804, str. 152—155) a nadto jezuici
ogłosili odezwę dziękczynną dla niego p. t. Oswiad-
czenie wdzięczności za wyświadezone dobrodziejstwa
J. M. Panu Janowi Dupont med. doktorowi uczynione
od kollegium warsz. S. J. 1770, w 4-ce.

Por. Roczn. T. P. N. T. XV, 154. Sobieszczański:
Rys hist. m. Warsz. 215.

Duretus Ludwik (1527 — 1586) był leka-
rzem Henryka Walezyusza w czasie jego
królowania w Polsce.

Durosz Daniel, doktór medycyny, zwo-
lennik aryanizmu, zawiadywał szkołami
w Huszczy; był on obecny zapisaniu 1500 zł.,
na rzecz zubożałych włościan sandomier-
skich, przez Jana Lipnickiego i akt ten wraz
z innymi 20 kwietnia 1648 r. podpisał.

Por. Lubieniecki: Reformacya, 27/. Bibl. warsz.
z r. 1855, str. 375.

Durosz Wacław, do nauk lekarskich przy-
kładał się w Padwie, gdzie 1665 r. piasto-
wał urząd radcy w oddziale narodowości
Polaków; po powrocie do kraju 1667 r.
osiadł w Toruniu, 1676 r. mianowany fizy-
kiem, a 1682 obrany rajeą miejskim. Umarł
10 stycznia 1704 r.

Por. Zerneke: 360. Gąsiorowski: II, 198.

z Dusznik Marcin, doktór medycyny, ka-
nonik wileński, zmarły w Wilnie 17 stycz-
nia 1527 r., mąż chrześciańskiego serca, za-
łożył w Wilnie 1522 r. pierwszy szpital pod
wezwaniem Św. Maryi Magdaleny i włas-
nym funduszem uposażył. Szpital ten spło-
nął 1745 r.

Dupont—Dworski.

Por. Bartoszewicz: Korólewicze Biskupi, str. 105.
Kraszewski: Wilno, I, 207, 216. II, 218. III, 265.
Starożyt. Polsk. III, 158. Wizerunki i roztrząsania
naukowe, 1840, XIII, 60.

Dutkowski Jan Nepom. żołnierz z r. 1881,
ozdobiony krzyżem virtuti militari, nauk
lekarskich słuchał w Bordeauxi Paryżu.
Du eancer de Iestomac. Paris, Rignoux, 1843,

w 4-ce, str. 26. Diss. inaug.

Dużeński Antoni.
De peregrinationibus medicorum. Oracoviae, 1822,

w 8-ce, str. III, 64. Diss. inaug.
Dwa sekreta doświadczone y dziwnie skuteczne.

Pierwszy do uleczenia ludzi na różne choroby utysku-
jących, drugi na prezerwatywę bydła temi czasy gę-
sto w Polszcze odchodzącego, z języka angielskiego
y niemieckiego przetłómaczone, a z prawdziwóy ku
oyczyźnie y ziomkom swoim miłości po kolendzie kom-
munikowane r. 1747, 6 januarii, przez J. Z. R.K.
w Warszawie, w druk. Sehol. Piar. w 12-ce, k. nl. 19.
(J. Z. R. K.=Józef Załuski, Referendarz Koronny).
Dwa traktaty o sztuce położniczćj w Chinach, z man-

dżurskiego na rossyjski, z rossyjskiego na niemiecki,
z niemieckiego na polski przełożone przez Wincente-
go Woyniewicza. Wilno i Warszawa, Zawadzki,
1811, w 8-ce, str. 41.

Dwernicki Bernard, lekarz lwowski.
Exercitatio aeademica de sulphure et aqua Lu-

binensi. Quae lustrarunt et examini chemico subiece-
runt Bernardus de Ternowa Dwernicki, Valentinus
Rutkowski et Thomas Twardochlebowicz, physiei
leopolienses, assistente Francisco Giissmann caes.
reg. physices professore, w 8-ce, b. w. r. i m. dr.
Ded. k. nl. 4, tekstu k. nl. 12. Dalój następuje roz-
prawka:
Tentamen physieum de viribus in exiguis potissi-

mum distantiis agentibus, quod subibunt perillustres
magnifiei ac eruditi domini Bernardus de Ternowa
Dwernicki, Valentinus Rutkowski, Thomas Twardo-
chlebowiez, mense Julio anno 1782. Leopoli, typ. vi-
duae Jos. Piller, w 8-ce, k. nl. 5i pół.

Dworski Józef.
Diss. inaug. med. pract. pertractans auriginem

gravidarum et recenter natorum. Viennae, 1834,
w 8-ce, str. 58.

Dworski Karol.
De infiammatione vesicae urinalis ejusque thera-

pia. Viennae, 1821, w 8-ce, str. 58. Diss. inaug.

Dworski Tadeusz, rodem z Przemyśla, do
gimnazyum uczęszczał w mieście rodzin-
nóm, medycyny słachał w Krakowie, gdzie
1878 r. stopień doktorski osiągnął. Odbyw-
szy podróż naukową za granicę, w r. 1879
rozpoczął praktykę jako lekarz zdrojowy
w Szczawnicy, gdzie zwykle letnie miesią-
ce przepędza; w zimie mieszka w Prze-
myślu.
O wpływie drażźnienia nerwu błędnego na ruchy

oddechowe. Rozprawa uwieńczona pierwszą nagrodą.
Przewodnik do Szczawniey, oraz podręcznik dla

chorych udających się do tamtejszych zdrojów, z pla-
nem sytuacyjnym. Przemyśl, nakł. autora, druk. A.
Żupnika i Knolera, 1831, w 12-ce, str. 102 i plan.

Szczawnica, ilustrowany przewodnik oraz podręcz-
nik dla chorych udających się tamże. Wydanie dru-
gie. Przemyśl, nakład Jeleniów, czcionkami S. F.
Piątkiewieza, 1882, w 16-ce, str. VII, 1 nl., 124, 7 ry-
cin, 3 karty.
Uwagi nad krwotokami płuenemi w przebiegu su-

chot. (Przegl. lek. 1882, Nr. 80, str. 409).  



Dworzaczek—Dybek.

Dworzaczek Ferdynand Gotard Karol, ur.
5 maja 1804 r. w Szłuchowie, w Prussach
Zachodnich; ukończywszy nauki gimna-
zyalne w Warszawie i Płocku, zapisał się
na wydział lekarski uniw. warsz. 1828 r.,
po dwóch latach udał się do Berlina, Lip-
ska i Paryża; doktoryzował się w Wilnie
18380 r. Przybywszy do Warszawy, pełnił
1831 r. obowiązki lekarza w szpitalach woj-
skowych; tegoż roku wysłany był do Za-
mościa dla niesienia pomocy dotkniętym
cholerą. W jesieni 1831 r. udał się powtór-
nie za granicę i doskonalił się w swej nauce
w retyndze, Heidelbergu a szezególniój
w Paryżu. Na początku 1885 r. wrócił do
kraju. Wr.1837 objął ster lekarski w nowo
założonym szpitalu ewangielickim w War-
szawie; po 10 latach gorliwćj pracy, utra-
ciwszy wzrok 1847 r., przeniósł się do za-
dzierżawionćj przez siebie wsi Topoli Kró-
lewskićj pod Łęczycą, gdzie umarł 15 grud-
nia 1877 r.
De morbis eutis syphiliticis. Vilnae, typ. J. Za-

wadzki, 1830, w 8-ce, str. 36.
O kaszlach napadowych w postaci kokluszu postrze-

ganych współcześnie z odrą i ospą. (Pam. tow. lek.
T. III, 1840, str. 22).
2 28) krwiobrotu w płodzie. (Tamże, T. III, 1840,

str. 58).
Ropień mózgu. (Tamże, T. III, 1840, str. 61. T. V,

1841, str. 77).
aa > klapy sereowćj. (Tamże, T. V, 1841,

str. 80).
Dziwne przeistoczenie błon w ciele (kiszki przy

zginaniu łamały się). (Tamże, T. IX, 1843, str. 56).
Wada serca. (Tamże, T. IX, 1843, str. 57).
Dwa rodzaje obłędu opilców. '(Tamże, T. V, 1841,

str. 39).
Ohirurgiezna pomoe w wodogłowiu. (Tamże, T. V,

1841, str. 70).

Pyothorax: operacya wypuszczenia płynu. (Tamże,
T. V, 1841. str. 71).

Gorączki tyfoidalne w lutym 1841 r. (Tamże, T. YII,
. 1842, str 62).

Taniec Św. Wita. (Tamże, T. TX, 1843, str. 4).
Gorączka połogowa. (Tamże, T. XIV, 1845,

str. 250). ż
O gorączce tyfoidalnćej w ogólności i o tegorocznej

epidemii tej gorączki (1846) w szczególności. (Tamże,
T. XVI, 1846, str. 3),

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1846, w 8-ce, str.59.
Uwagi nad powyższą rozprawą napisał F. Klesz-
czowski i ogłosił w Pam. tow. lek. warsz. T. XVIII,
1847, str. 211.
Rozprawa o Rademacherze. (Tamże, T. XV, 1846,

str. 80). Uwagi nad tą rozprawą ogłosił A. Janikow-
ski, (T. XV, 2p., str. 134). L. Natanson, (T. XVII,
1847, str. 94), A. Helbieh. (T. XIX, 1848, str. 48).
O epidemiach w ogólności, o morowćj zarazie i os-

pie w szczególności. Warszawa, 1847, w 8-ce, str. 70.
Wskazania do krwi upustu w chorobach zapal-

nych. (Pam. tow. lek. warsz. T. XIX, 1848, str. 55).
O powołaniu lekarza. (Biblioteka warsz. 1849, T. I,

str. 477).
O pojęciu życia przez starożytnych filozofów. (Pam.
eg Ę warsz. T. XXIX, 1353, str. 21, XXXI, 1854,

str. 18).
Toż, w osobn. odb., Warszawa, druk, Orgelbranda,

W 8-ce, str. 31.
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O duchu według podać neoplatońskichimagii, tu-
dzież o lekarzach i filozofach w Rzymie. (Tamże, T.
XXXIV, 1855, str. 161).
Rzecz dotycząca filozofii medycyny. (Tamże, T.

XXXVII, 1897, str. 82). .
Toż, w osobn. odb., Warszawa, druk. Orgelbranda,

1857, w 8-ce, str. 70.
O człowieku. (Tamże, T, XXXIX, 1858, str. 191)
Toż, w osobn. odbieiu, Warszawa, druk. Orgel-

branda, 1858, w 8-ee, str. 59.
Wstęp do hygieny. (Tamże, T. XLV, 1861, str. 105).
O życiu, rozpraw 8. Rozprawa 1, 2,314 o życiu

w ogólności a w szczególności o życiu krwi w jćj sta-
nie prawidłowym i chorobliwym — pomieszczone
w Dzwonie literackim T. IiTV oddziału 2. Rozprawa
piąta, o atmosferze—w Wiązance poznańskićj. Roz-
prawa szósta, o pojęciu życia przez starożytnych filo-
zofów, w Pam. tow. lek. warsz. T.XXIX, 16531 XXXI,
1854. Rozprawa siódma—0 duchu według pojęć neo-
platońskich i magii. Tamże, T. XXXIV. 185%. Roz-
prawa ósma, dalszy ciąg szkoły aleksandryjskiej.
Warszawa, druk. Orgelbranda, w 8-ce, str. 64.

(Życiorys jego skreślił WŁ. Dybek w Tyg. ill. 1876,
N. 44, 45).

Dworzaczek J.
Sztyft ołowiany, który przebywał w jamie nosowćj

przez lat 7. (Pam. tow. lek. T. XLIV, 1360, str. 63.

Dworzak Karol.
Amputacya w okolicy goleni. (Szpital włościański

hrabstwa Ossolińskiego). (Tyg. lek. 1548, Nr. 1.
Hygroma eystieum patellare, kystotomia. (Tyg.

lek. 1848, Nr. 14).
Cztery przypadki skrzywienia szyi i głowy (eaput

obstipum), uleezone podskórnóm przecięciem mięśnia
zauszno-mostkowego. (Tyg. lek. 1853, Nr. 5).
Anewryzm tętnicy podkolanowćj. Podwiązanie tę-

tniey udowćj. (Tamże, 1858, Nr. 19).
Sieczkarnia z fabryki Ewansa pod względem poli-

cyjno-lekarskim. (Tamże, 1858, Nr. 28).
Hydrocele i jój radykalne leczenie bez cięcia. (Tam-

że, 1858, Nr. 17.
Dwutygodnik hygieny publieznćj krajowćj. Dodatek

do „Przeglądu lekarskiego,* wydawany przez prof.
Dr. Stan. Janikowskiego i D-rów Kazimierza Gra-
bowskiego i Bolesława Lutostańskiego. Kraków,
w druk. Czasu, 1872, w 4-ee, str. CIV.

Dwutygodnik medycyny publicznćj, Organ Towarzys-
twa lekarzy galicyjskich. Poświęeony: 1) sprawom
zawodu lekarskiego i organizaeyi służby zdrowia; 2)
higienie publicznej i prywatnćj i 3) medycynie sądo-
wój. Wydawany pod redakcyą Doe. D-ra K. Gra-
bowskiego i prof. D-r. St. Janikowskiego w Kraxo0-
wie, oraz prym. J. Rożańskiego we Lwowie. Rok I.
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, w8-ee, str. XIIi448.
Toż—wydawany pod redakcyą Doe. D-ra K. Gra-

bowskiego i prof. D-ra St. Janikowskiego oraz Rad-
cy zdrow. D-ra F. CassinyiProsektora D-ra L. Feigla
we Lwowie. Rok II, Kraków, druk. Fr. Ks. Pobudkie-
wieza, 1878, w 8-ce, str. X, IV, 394.

Toż, wydawany podredakcyą Doe. D-ra K.Grabow-
skiego i prof. St. Janikowskiego w Krakowie oraz
Doe. D-ra L. Feigla we Lwowie. Rok. III. Kraków,
druk. Pobudkiewicza, 18/9, w 8-ce, str. XI, IV, 330.

Dwutygodnik medycyny publieznćj i praktycznej.
Organ Towarzystwa lekarzy galicyjskich wydawany
pod redakcyą prof. D-ra St. Janikowskiego w Kra-
kowie ze współudziałem Doe. D-ra L. Feigla we Lwo-
wie. Rok IV. Kraków, nakł. Janikowskiego, druk.
Pobudkiewicza, 1880, str. VIII, 260.

Dybek Andrzej Franciszek Ksawery, ur.
w Poznaniu 30 listopada 1783 r. z ojca Ja-
na, lekarza 7-go pułku piechoty koronncj.
W r. 1800 wysłany był przez kamerę prus-
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ką departamentu kaliskiego na naukę do
lekursko-chirurgicznego instytutu w Ber-
linie (medicinisch-chirurgische Pepiniere).
Zaszczycony trzema nagrodami, ukończył
kurs nauk 1803 r. i wnet zaliczony został
do 3-0 pułku artyleryi pieszćj wojska prus-
kiego, w stopniu podlekarza; wkrótce awan-
sował na starszego chirurga; 15 październi-
ka 1806 r. w bitwie pod Jeną wzięty przez
Francuzów do niewoli, odesłany został do
kraju, gdzie 20 grudnia t. r. wstąpił do sze-
regów ojczystych, jako starszy chirurg
w 3-im pułku ułanów; w r. 1807 brał udział
w kampanii przeciw Prussom, w r. 1809—
przeciw Austryi, Po zawarciu pokoju
z Austryą (14 października 1809 r.), Dybek
udał się w listopadzie 1810r. w podróż nau-
„kową do Niemiec, 28 stycznia 1811 r. we
Frankfurcie nad Odrą osiągnął stopień dok-
tora medycyny i chirurgii a 5 marca 1811r.
miał sobie przyznany stopień doktora filo-
zofii przez uniwersytetw Wittenbergu. W r.
1812 powołany był do objęcia swych obo-
wiązków w pułku konsystującym wówczas
w Krakowie; mianowany naczelnym leka-
rzem dywizyi przednićj straży, zaliczo-
nćj do 4-go korpusu armii Napoleona, od-
był pamiętną wyprawę do Rossyi; a gdy
Lafontaine, protochirurg generalny wojsk
polskich, wzięty był do niewoli, Dybek
objął obowiązki naczelnego lekarza armii.
W czasie odwrotu, gdy zdążał do kwatery
swego wodza, został w okolicach Kalisza
odcięty; w skutek czego udal się przez
Szląsk do Saksonii i tu objąwszy służbę
naczelną lekarską w korpusie generała Dą-
browskiego, odbył z nim kampanią w Niem-
czech 1818 r. i w dniu 11 maja t. r. ozdo-
biony został krzyżem legii honorowćj. Po
bitwie pod Lipskiem, udał się z wojskiem
do Francyi; pierwszą połowę 1814 r. bawił
w Paryżu a po zawarciu pokoju paryzkie-

_go w lipcu 1614r. wrócił z sztabem gene-
rala Dąbrowskiego do kraju i zaraz powo-
lany był do komissyi sprawdzającćj stop-
nie lekarzy wojska polskiego; przy reorga-
nizacyi tego wojska został mianowany 24
lutego 1815 r. lekarzem drugićj dywizyi
Jazdy i na tóm stanowisku pozostawał do 8
listopada 1817 r. t.j. do czasu objęcia obo-
wiązków professora chirurgii teoretycznój
i dyrektora kliniki chirurgicznój w nowou-
organizowanym uniwersytecie warszaw-
skim. Przyzajęciach profesorskichDybeknie
uchylał się i od innych zaszczytnych obo-
wiązków: był asesorem ogólnój rady lekar-
skićj, czlonkiem najwyższój komisyi egza-
minacyjnój, professorem radnym, dzieka-
nem wydziału lekarskiego (1819 — 1825).
Towarzystwo naukowe krakowskie, Tow.
przyjaciół nauk w Warszawie, Tow. lekar-

Dybek—Dybek,

skie wileńskie zaprosiły go do swego gró-
na. W r. 18620 D. był jednym z założycieli
tow. lekarskiego warszawskiego i pierw-
szym jego wiceprezesem. Umarł 5 lutego
1826 r.
De vulnerandi potestate aćri per ietus tormenta-

rios cutim practerveetos eompresso utique abnegan-
da. Francofurti ad Viadrum, e typ. Apitziana, 1811,
w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.

O klinice chirurgicznćj król. uniwersytetu w War-
szawie, założonej 1811 r. a otworzonćj 19 listopada
t. r. Rzecz czytana na posiedzeniu publicznóm uniw.
6 października 1821 r., jako sprawa z trzyletnićj
czynności w tymże instytucie. (Posiedzenie publiczne
król. uniwersytetu z 6 października 1821 r...
Uwagi nad niektóremi chorobami i operacyami

akiurgicznemi. (Tamże).
(Życiorys Dybka, napisany przez Girsztowta, znaj-

duje się w Tygod. ill. 1865, Nr. 262).

Dybek Włodzimierz Aleks , syn poprzedza-
jącego. a przez matkę wnuk D-ra Arnolda,
ur w Warszawie w grudniu 1824r., do gim-
nazyum uczęszczał w rodzinnćm mieście,
późnićj dwa lata kształcił się w szkole peda-
gogieznój tamże; w r. 1842 wyjechał do Berli-
na, gdzie 1847 r. stopień doktora medycyny
osiągnął. Następnie zamieszkał w Warsza-
wie jako lekarz praktyczny. Po otwarciu
akademii lekarskićj warsz., D. powołany do
grona professorów, wykładał patologią i te-
rapią ogólną; tęż samą katedrę utrzymał
i w szkole głównćj. -Od r, 1864 z woli rzą-
du przebywał we wschodnićj Rossyi, gdzie
u wszystkich klass spółeczeństwa zjednał
sobie wspólczucie i cześć. Po kilku latach
wygnania, wrócił 1870 r. do Warszawy,
skąd znękany domowemi nieszczęściami
(śmiercią dzieci), wkrótce wyjechał za gra-
nicę. Obecnie mieszka w Topoli pod Łę-
czycą.
De pulmonum empbysemate vesieulari. Berolini,

1847, w 8-ce, str. 38. Diss. inaug.
O gastrycyzmie ze stanowiska fizyologii i o wymio-

tach jako środku lekarskim w chorobach ostrych.
(Pam. tow. lek. T. XXXV, 1856, str. 200).
Sprawozdanie z czynności Tow. lek. warsz. w r.

1657. (Tamże, T. XXXIX, 1858, str. 16).
"Toż, za r. 1858. (Tamże, T. XLI, 1859, str. 20).
Toż, za r. 159. (Tamże, T. XLIII, 1£60, str. 98).
Toż, za r. 1860. (Tamże, T. XLV, 1661, str. 54).
Sprawozdanie z oddziału chorych mężezyzn gorącz-

kowych. (Umieszezone w sprawozdaniu ogólnem Le
Brun'a). (Tamże, T. XLIIJ, 1860, str. 285).

Operacya mająca na celu radykalne wyleczenie
przepukliny pachwino-mosznowój dokonana przez prof.
Girsztowta. (Tamże, T XLIV, 1660, str. 118).

Oleje ozonizowane jako środek przeciw gruźlicy.
(Tamże, T. XLIV, 1860, str. 280).
Sprawozdanie z rozpraw o dławeu na posiedze-

niach Tow. lek. warsz. w r. 1861 prowadzonych,
(Tamże, T. XLV, 1861, str. 55).
Pulweryzatory Sales-Girona, Mathieu'go i Antonie-

go Hanna. (Tamże, T. XLV, 1861, str. 61).
Wykład wstępny patologii szczegółowćj w e. k.

med. chir. akad. (Tyg. lek. 18(2, Nr. 10, 11).
Dr. Ferdynand Dworzaczek, życiorys. (Tyg. il.

1876, Nr. 44, 45),
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Terapia ogólna. Warszawa, druk. Gaz. lek., 1876,
w 8-ce, str. 205, III, T. Ii (Wehodzi w skład bibliote-
ki umiejętności lekarskich).

Dybowiecki Stanisław, rodem z Prze-
myśla, stopień doktora medycyny uzyskał
w Bononii. Był nadwornym lekarzem Zyg-
munta III i rajcą miasta Liwowa. Umarł
6 Kwietnia 1618 r.

Por. Starowolski: Monumenta, 287. Siarczyński:
Obraz wieku Zygmunta III. I, 108. Roczniki Tow.
Przyj. N. VII, 264.

Dybowski Benedykt, herbu Nałęcz, ur. 29
kwietnia 1835 r. we wsi Adamczynie w gu-
bernii mińskićj; do gimnazyum uczęszczał
w Mińsku (1846—1851); w r. 18538 wstąpił
do uniwersytetu dorpackiego na wydział
lekarski i przeważnie oddał się naukom
przyrodniczym; już 1856 r. otrzymał medal
złoty za rozprawę konkursową z dziedziny
zoologii. W r.1857 przeniósł się do uniwer-
sytetu wrocławskiego a w r. 1858 do Ber-
lina, gdzie 18 stycznia 1860 r. stopień dok-
tora medycyny osiągnął. Powtórną dokto-
ryzacyą odbył w Dorpacie w r. 1862. Tegoż
roku | grudnia został mianowany professo-
rem adjunktem zoologii i paleontologii na
wydziale matematyczno-fizycznym szkoły
głównój warszawskićj; wykłady z wielkiem
zamiłowaniem i talentem prowadził D. do
marca 1864 r. t. j. do chwili. gdy zaareszto-
wany, zesłany został do Syberyi na lat 15.
W Dauryi zjednawszy sobie przychylność
u władz i możność zajęcia się badaniami
naukowómi, z zapałem wziął się do pracy.
W latach 186611867 zbierał okazy w Darasu-
niu, na wschodnim stoku gór Jabłonnych;
następnie przeniósł się do Kułtuku, położo-
nego na południowym krańcu Bajkału; tu
bawił lat trzy, oddając się badaniu tego
olbrzymiego jeziora i jego okolic. W tym
czasie odbył podróż po Amurze i Ussuri
i dotarł do brzegów Japonii, towarzyszące
wyprawie admiralskićj w charakterze leka-
rza. W r. 1870 puścił się za Bajkał i bawił
dla poszukiwań w okolicach Akszy: nad
Ononem a następnie w Starym Ouruchaj-
tuju nad Argonią. Jesień, zimę i wiosnę
1873i 1874r. spędził u ujścia Ussuri do
Amuru; 1875 r. bawił w Mandżuryi; 1876 r.
dokonywał badań znów w Kułtuku nad je-
ziorem Bajkalskim. W r. 1877 D. wrócił
do kraju, ale nie na długo; pragnąc badania
fauny syberyjskićj rozciągnąć do Kamczat-
ki, przyjął dobrowolnie posadę lekarza
okręgowego w Petropawłowsku (na Kam-
czatce); wyruszywszy z Warszawy 31 gru-
dnia 1878r. stanął w Petropawłowsku 5 lip-
ca 1879 r. i zaraz z całą energią rozpoczął
podwójne obowiązki: urzędowe-lekarza, 0s0-
biste-przyrodnika. Obręb jego działalności
rozciąga się na całą Kamezatkę i na wyspy

.

Komandorskie. Poszukiwania przyrodnicze
Dybowskiego bogactwem plonów przewyż-
szają wszystkie poprzednie usiłowania ba-
daczów, wysyłanych kosztem rządu w celu
poznania fauny syberyjskićj; a ważne jego
prace zoologiczne zaliczają się do najcen-
niejszych nabytków naukowych z ostatnie-
go dziesiątka lat. Gabinet zoologiezny war-
szawski zawdzięcza Dybowskiemu najkom-
pletniejszą w świecie reprezentacyą fauny
Sybiru wschodniego i Kamczatki. W r.
1882 D. powołany został na katedrę zoolo-
gii w uniwersytecie lwowskim.
Oommentationis de parthenogenesi specimen. Bero-

lini, G. Lange, 18v0, w 8-ce, str. 40. Diss. inaug.
Versuch einer Monographie der Cyprinoiden Liv-

lands nebst einer synoptischer Aufzihlung der eu-
ropiischen Arten dieser Familie. Dorpat, 1862, w €-ee.
str. XVIII, 215, 7 tabl.
Beitrige zur niheren Kenntniss der in dem Baikal-

See Yorkommenden niederen Krebse aus der Gruppe
der Gammariden. Petersburg, 1575, w 4-ce. Wydana
przez Towarzystwo Entomologiczne Petersburskie,
z trzema tablicami kolorowanemi i jedenastu czarne-
mi. Dzieło to pisane było w Kułtuku, tamże rysowa-
ne tablice przez Zienkowieza i Wrońskiego z żywych
okazów.

Vorlaiifige Mittheilungen u. Fischfauna des Onon-
flusses und der Ingoda in Transbaikalien, 1869. (Ver-
handl. k. k. zoolog. botanisch. Gesellschaft in Wien).

Zur Kenntniss der Fisehfauna des Amurgebietes,
1872. (Verhandl. der k. k. zoo]. botan.Gresell. in Wien),

Boitri.ye zur Naturgeschichte des Qomepho. us bai-
calensis.
Ryby systemu wód Amuru: Drukowane po rossyjsku

w Izwiestiach Sybirskiego oddziału Towarzystwa Ge-
ograficznego. Irkuck, tom VIII.
Ryby wód jeziora Bajkału. Drukowane tamże

tom VIII.
Materyały zoogeosraficzne wschodnićj Syberyi.

Drukowane po rossyjsku w Izwiestiach Oddz. Syb.
Tow. Geogr. Tom. lll, 1812.
Beitrag zur Kenntniss der Wassermolche Sibiriens

1870. (Verhandl. k. k. zool. botanisch. Gesell. in

Wien).
Beitriige zur Kenntniss der Phoca baicalensis n.

sp. (Arehiv. Reicherta, 1875).

Ve: zeiehnis der im Gebiete von Darasun in Daurien

beobachteten Vógel. (Journal fiir Ornithologie 1868).

Beobachtungen iiber der Pyrrhula Arten in Ostsi-
birien, 1874.
Badania południowo zachodniego brzegu Bajkału.

Drukowane w Izwiestiach Tow. Geogr. Oddz. Sybir-

skiego. Tom I. ż

Wiadomość o pomiarach głębokości wód Bajkału
dokonanych w r. 1871 z rysunkami narzędzi do tego
celu użytych. Drukowane po rossyjsku w Izwiestiach
Sibir, Oddz. Tow. Geogr. Tom. II, 1871.
Wiadomości o rezultatach mierzenia głębokości

wód Bajkału, osiągniętych w ciągu lat 15.6177.
Drukowane po rossyjsku w Izwiestiach.
O tygrysie Ussuryjskim. (Przyrodai Przemysł z ro-

ku 1876).
O linianiu dziobów ptaków z rodziny Mormonów.

(Wiadomoś.i z nauk Przyrodzonych za rok 1852).
Beitrag zur Kenntniss der Phyllopoden, (Wieg-

manns Archiv, 1860).
Einiges iiber die bathometrischen Arbeiten am Bai-

kalsee. Dorpat, 1878.
Einige Bemerkungen iiber die Verinderlichkeit der

Form und Gestalt Yon Lubomirskia baicalensis und
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iiber die Verbreitung der Baikalschwiimme im AJI-
gemeinen. (Buletin de IAeadómie impóriale des
sciences de St. Petersburg, zesz. za luty 1881, w 4-ce,
str. 40—50).
Materyały dostarczone przez Dybowskiego z Sybi- :

ru wschodniego obrabiali i inni specyaliści, i tak:
Doktór Władysław Dybowski opracował gąbki

i mięczaki bajkalskie, i ogłosił je pod następującemi
tytułami: Studien iiber die Spongien des Russischen
Reiches mit besonderer Beriicksichtigung der Spon-
gien Fauna der Baikal-See. Petersburg 1880. Baikal
Molusken Fauna z Atlasem.

Profesor Grube ogłaszał opisy nowych Annelidów
bajkalskich.

Qzerski, konserwator Zbiorów. Tow. Geogr. w Ir-
kucku, ogłosił w pamiętnikach tegoż Towarzystwa
kilka prac z materyałów Dybowskiego.
Taczanowski seryę artykułów ornitologicznych

w Journal fiir Ornithologie, a także w „Revue eriti-
que de la faune Ornithologique de la Sibórie orien-
tale.* (Drukowane w Bulletin de la Socićtó Zoologi-
que de France za rok 1876 i 17).

(Portret i życiorys B. Dybowskiego, skreślony
przez W. Taczanowskiego znajduje się w Tygod. po-
wszechnym 1882, Nr. 16, 17).

Dybowski Józef, ur. 1852 r. w Prusach
wschodnich, nauki gimnazyalne odbył
w Chełmnie, od r. 1873 słuchał w Berlinie
wykładów filozoficznych a od 1876 r. lekar-
skich; dyplom doktorski osiągnął 1880 r.

Zur Statistik des Gebirmutterkrebses und seiner
Metastasen. Berlin, 1880, w 8-ce, str. 34. Diss. inaug.

Dycyusz Łukasz, doktór medycyny, właś-
ciciel apteki w Poznaniu w wieku XVI.

_ Dycyusz Sebastyan, brat poprzedzające-
go, aptekarz poznański.
«Por. Łukaszewicz: Obraz hist. m. Poznania, T.I,319.
Dydyński Loretan, trzykrotny laureat uni-

wersytetu glasgowskiego, około 1847 r.
praktykował w Anglii.

Dyetetyka dzieci oparta na wskazówkach przyro-
dy. Przewodnik w zdrowóm pielęgnowaniu dzieci od
przyjścia na świat aż do dojrzenia. Skreślony przez
przyjaciela dzieci (lekarza). Lwów, nakł. K. Wilda
1869, w 8-ce, str. XVIi150. Sprawozdanie podał S.
Janikowski wPrzegl. lek. 1868, Nr. 43.

Dyetetyka homeopatyczna, czyli sposób zachowania
się podczas kuracyi homeopatycznój, przez 8. D.
Warszawa, 1859, w 16-ee, str. 26,

Dykcyonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki
 hodowania bydląt, czyli lekarz wieyski, zawierający
rozeiągłe wiadomości wszystkich części sztuki lekar-
skiey, dokładne i najszczególniejsze opisy zażywa-
nych roślin, sposoby ratowania zdrowia ludzkiego
i leczenia chorób bydlęcych. Dzieło pożyteczne wszyst-
kim klassom obywatelów i do ich pojętności przysto-
sowane przez Towarzystwo lekarzów francuzkich. Na
język polski przełożone i wielu ważnemi dodatkami
powiększone przez W. K. (Wincentego Karczew-
skiego), dawnego w Akad. krak. filozofii D-ra i Prof.
Warszawa, P. Dufour, 1788—1793, T. I — IX. TLI,
str. 30i 724, "T. II, str. 758. T. III, str. 759. T. IV,
str.'/40. T. V, str. 771. T. VI, str. 4161 315. T. VII,
str. 772. T. VIII, str. 488. T. IX, str. 268. Recepty
szczególne, str. 270 — 316. Zbiór niektórych celniej-
szych aforyzmów wyjęty z dzieł Hippokratesa y Qel-
Sa, str. 88, tabl. k. nl. 15. Uwagi bardzo pożyteczne
służące za wstęp do tego dzieła, str. 64. Zakończenie
dzieła str. 39. | :
Dylągowski Bartłomiej, rodem ze wsi Dy-

lągowa w Sanockiem, nauki pobierał w a-

Dybowski--Dymnicki.

kademii jagiellońskićj, i tu 1614 r. pierwszy
stopień filozoficzny otrzymał. Był nadwor-
nym lekarzem Zygmunta III. Późnićj od-
dał się teologii. Um. 1653 r.

Quaestio physica de natura motus. Oracoviae, 1634,
w 4-ce, k. nl. 8. R 22:

Chronologia medica cum titulis honorificis, majori-
bus suis a grata posteritate delatis. Gracoviae, Alex.
Dymowski, 1635, w 4-ce, str. 32. (W dziełku tóm znaj-
duję wspomnianych następujących lekarzy polskich: ,
Grutinius, Oczko, Lovieensis Qypryan, Struś, Urzę-
dowski, Ursinus, Miechowita, Petrycy Seb., Syren-
nius, Barth Zach.). :

Por. Siarczyński: 1. c. I, 103. Bandtke: Hist. druk.,
I, 230. Dykcyon. biogr. powsz. 358. Gąsiorowski: 1. e.
Ii, 226, Majer, str. 9).

Dylewski Jakób, ur. 1825 r. naLitwiew No-
wogrodzkióm; walcząc z niesłychanómi
przeciwnościami, nauki lekarskie ukończył
w Kijowie 1860 r. Następnie zamieszkał
w miasteczku Korostyszowie, skąd, po
czterech latach pobytu, przeniósł się do
Skwiry, a w r. 1866 objął obowiązki leka-
rza miejskiego w Zwinogródku i tam 1880
roku życia dokonał.

DymitrowiczB. A.M. X. D. M., rodemzKra-
kowa, żołnierz z r. 18381, ozdobiony krzy-
żem virtuti militari.
These pour le doetorat en módecine. 1. Diffórence

entre Fempoisonnement et la gastrite spontanće.
2. De Fhómorrhagie utórine dans les six premiers
mois de la grossesse. 3. Des ganglions nerveux.
Tout renflement nerveux est-il un ganglion. 4. Quel
est le mode de preparation des huiles d'epurge, de
pignon d'Inde et de eroton tiglium? Quels sont les ca-
racttres et la composition de ces huiles? Paris, Ri-
gROUX, 1842, w ś-ce, str. 69.

Dymnicki Józef, ur. 1826 r. w Frysztoku,
w powiecie jasielskim; nauki początkowe
pobierał w Jaśle i w Rzeszowie; ówczesny
wydział filozoficzny dwuletni i teologiczny
czteroletni ukończył w Przemyślu: medy-
cyny uczył się od r. 1850 w Krakowie,
gdzie w r. 1855 uzyskawszy stopień doktor-
ski, przez rok był asystentem przy klinice
położniczćj uniwersyteckićj. Przeniósłszy
się do Królestwa 1857 r., krótki czas bawił
w Izbicy na Kujawach, a odr. 1858 jest
lekarzem zdrojowym w Busku.

Sprawozdanie I-sze z chorób leczonych u zdrojo-
wiska w Busku, w czasie pory kąpielowćj 1858 r.
(Tyg. lek. 1859, Nr. 19 i 20).
Kilka słów z Buska. (Tamże, 1859. Nr. 89).
Sprawozdanie Il-gie z chorób leczonych u zdrojo-

wiska w Busku, w czasie pory kąpielowój 1659 r.
(Tamże, 1860. Nr. 13—15).
Sprawozdanie Ill-cie, z r. 1860.

Nr. 14—16).
Czy zdrój buski mógłby być użyty do leczenia

z choroby rtęciowćj i syflitycznćj? (Tamże, 1861,
Nr. 44—47).
Busko i jego zdroje, monografia. Warszawa, na-

kładem H. Natansona, 1860, w 8-ee, str. V, 233,
Sprawozdanie IV-te, z pory zdrojowój 1861 r. (Tyg.

lek. 1862, Nr. 21—24). E
Sprawozdanie V-te, r. 1862. (Tamże, Nr. 18).
Sprawozdanie VI-te z i Vll-me, z pór zdrojowych

z r. 1863 i 1864, (Tamże, 1865, Nr. 14 —16).

(Tamże, 1861,  
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Krótkie wiadomości z Karlsbadu. (Tamże, 1865,
Nr. 24).

Sprawozdanie VIll-me, z pory zdrojowćj 1865 r.
(Tamże, 1866, Nr. 16, 18—20v.
Sprawozdanie IX-te, z pory zdrojowćj 1865 r. (Tam-

że, 1867, Nr. 15—25).
Sprawozdanie X-te, z pory zdrojowćj 1867 r., z sta-

tystyką z upłynionego 10-cio lecia. (Tamże, 1868.
Nr. 15—19).

Sprawozdanie XI-te, z pory zdrojowćj 1868 r. (Kli-
nika, T. IV, 1869, str. 289—304, 318—324).

Sprawozdanie Xll-te, z pory zdrojowćj 1869 r.
(Tamże. T. VI, 1870, str. 198, 212, 232. 246, 264, 278,
289, 305 i 324).

Odpowiedź D-ra Dymniekiego na kilka uwag o ku-
racyi w Busku przez D-ra Głogowskiego z Lublina.
(Tamże, T. VI, str. 181—187).

Sprawozdanie z prac balneologicznych z r. 1868,
zebranych przez D-ra Helffta. (Tamże, T. VI, str. 28).
Sprawozdanie XIII-te z chorób leczonych u zdrojo-

wiska w „Busku, w czasie pory zdrojowćj 1870 r.
(Tamże, T. VII, 1871, str. 181, 198, 212, 229, 248,
263, 278, 296, 309, 325, 346 i 360).

Sprawozdanie XIV-te, z pory zdrojowój 1871, (Gaz.
lek. T. XII, 1872, str. 337, 358, 369, 388, 403 i T.
XIII, str. 420, 437, 450 i 465).

Leczenie kiły (syfilis) przetworami rtęci u wód
siareczanych. Uwagi D-ra Dymniekiego, Lekarza
Zdrojowego w Busku, nad dodatkiem do kilku uwag
o leczeniu w Busku przez D-ra F. Głogowskiego
z Lublina, umieszczonym w Kliniee, T. IX, Nr. 1, 2.
3, 4, 5. (Służba: Zdrowia Publicznego, Zeszyt IX,
Lwów, 1872).
Sprawozdanie XV-te z ehorób leczonych u zdrojo-

wiska w Busku w czasie pory zdrojowćj 1872 r.,
z szezególnóm uwzględnieniem przymiotu. Warsza-
wa, w drukarni Jana Jaworskiego, 1873.

Przypadki przymiotu leczone w Busku podczas po-
ry kąpielowćj 1872 r. (Medycyna, T. I, 1878, str. 289,
305, 321, 337, 353, 369 i 385).

Sprawozdanie XVI-te, z pory zdrojowćj 1873 r.,
z szezególnóm uwzględnieniem przymiotu. (Tamże,
T. IL. 1874, str. 240, 261, 277, 293, 309, 325, 841, 357,
373, 339 i 405).

List z Karlsbadu. (Medycyna, T. II, str. 445 i 468)
Sprawozdanie XVII-te, z pory zdrojowój 1874 r.,

z szczególnóm uwzględnieniem przymiotu. (Pam. tow.
lek. warsz. 1875, Zeszyt 1 i II).

Sprawozdanie XVIII-te, z pory zdrojowćj 1875 r.
z szczególnóm uwzględnieniem przymiotu. (Tamże,
1576, Zeszyt II).

Sprawozdanie XIX-te, z pory zdrojowćj 1876 r.,
z szczególnóm uwzględnieniem przymiotu. (Gazeta
lek. T. XXII, 1877, str. 166, 193, 213, 225, 265, 821,
337, 359, z61 i 405).
Sprawozdanie XX-te, z pory zdrojowćj 1877 r.

z statystycznym poglądem na 20-tolecie upłynione,
Warszawa, w drukarni Gazety lekarskićj, 1878.
Ze sprawozdania XXI-go „Przypadki choroby

przymiotowej leczone w Busku podczas pory zdrojo-
wćój 1878 r.* (Medycyna, T. VH, 1879, str. 423, 487,
453, 469, 486 i 502).

Sprawozdanie XXII-gie z chorób leczonych u zdro-
jowiska w Busku w czasie pory kąpielowój 1879 r.,
z wyłącznóm uwzględnieniem przymiotu. (Medycyna,
T. VILI, 1880, str. 340, 361, 3/4, 339, 422, 436 i 454).
Rzut oka na ruch zdrojowy w czasie pory kąpielo-

wój 1879 r. i na roboty dotąd w zakładzie kąpielo-
wym buskim dokonane. (Zdrowie, 1880, Nr. 11 i 12).

Sprawozdanie XXIII z chorób leczonych u zdrojo-
wiska w Busku w czasie pory kąpielowćj 1880 r.,
z wyłącznóm uwzględnieniem przymiotu. Warsza-
wa, czcionkami M. Ziemkiewicza i W. Noakowskie-
go, 1881.
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Aus Busko in Russisch-Polen. Z obszernćj tój pra-
cy umieścił Dr. Kjseh wyciąg tylko w swóm „Jahr-
buch fiir Balneologie, Hydrologie und Klimatologie*
VI Jahrgang, I Band, 1876, str. 116.

Die Beschreibung eines bei der Syphilis selten
angetroffenen Aussehlages, von Fournier „Syphilide
pityriasiforme* genannt. (Archiv fiir Dermatologie
und Śyphilis, IV Jahrgang. 3 Heft, 1877, str. 404).

Dynnebier Jerzy Wihelm (Polonus), ur.
w Groślinach murowanych w W. Ks. Po-
znańskićm 1798 r., nauki lekarskie rozpo-
czął w Wrocławiu 1812 r., od 1813 do 1817
przyjmował udział w wojnach, które wów='
czas Huropę wstrząsały; dyplom doktorski
osiągnął w Berlinie 1820 r.
De mo*bo hypocehondriaco. Berolini, typ. J. F.

Starekii, 1920, w 8-ce, str. 48. Diss. inaug.
D,rekcya Najwyższa Lekarska Krajowa Xięstwa

Warszawskiego. zapatrując się na liczne grasujące
w tój stolicy zimnice (febres), a. dowiedziawszy się
żei po wsiach wielka liczba ludu rolniczego równie
onychże doświadcza, jako wierna swym ustawom po-
na z udzieleniem rady. Warszawa, 1809, w 8-ee,
str. 51.

Dycwiański Jan, rodem ze Żmudzi, prak-
tykował w Szkudach w gub. wileńskićj.

Diss. inaug. historiam hydrophobiae exhibens. Vil-
nae, 1815, w 8-ce.

Historya zapalenia mózgu z wylewem wodnym
złączonego. (Pam. tow. lek. wil. T. I, 1818, str. 225
do 225).

Dysiewicz Jan Walenty, ur. w Uhaniu
w Lubelskićm 9 lutego 1796 r.; nauki po-
czątkowe pobierał w Zamościu i w Lubli-
nie, do nauk lekarskich przykładał się
w Warszawie, a od r. 1817 w Berlinie, gdzie
1818 r. stopień doktora medycyny osią-
gnął.
De dolore faciei Fothergilli. Berolini, typ. Ungeri,

1818, w 8-ce, str. 27. Diss. inaug.

Dzianott Onufry, promowany do stopnia
doktora medycyny w Krakowie 1836 r., był
lekarzem w szpitalu starozakonnych na Ka-
zimierzu.
De sphygmatologia s. doetrina de pulsu. O:aeo-

Yviae, 1836, w 8-ce, str. 47. Diss. inaug.

Dziarkowski Jacek August, urodz. około
1747 r. w Warszawie, do nauk lekarskich
przykładał się w Strasburgu i w Hall
iw tóm ostatnióm mieście 1782 r. stopień
doktora medycyny osiągnął. Pa powrocie
do kraju, wnet został wysłany na krańee
Podolai Ukrainy w celu przytłumienia wy-
buchlój tam zarazy morowój, za co od kró-
la Stanisława Augusta medalem „bene
merenti* zaszczycony został, W r. 1786
osiadł w Warszawie, gdzie zajmował się
praktyką prywatną oraz czynny brał udział
w leczeniu chorych w szpitalu Dzieciątka
Jezus. W r. 1788 na zlecenie rządu doko-
nał chemicznego rozbioru wód w Bejscach
w Nandomierskióm. (Osiński A. O życiu
ipismach Ozackiego str. 17, 256). W r.
1/94 w czasie powstania ludowego, D. za-
słynął z gorliwości obywatelskićj a litując
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się nad niedolą cierpiących, przeznaczył
24000 złp. na ulepszenia szpitalne. W r.
1799 przeniósł się w Płockie, skąd 1807 r.
powołany był przez rząd nowo utworzone-
go księstwa warszawskiego do stolicy i mia-
nowany został radcą najwyższćj dyrekcyi
lekarskićj. Wr. 1809 wspólnie z Brand-
tem, Czekierskim, Wolffem i Celińskim,
przyczynił się do otworzenia szkoły lekar-
skićj, w którćj bezpłatnie nauczał i obo-
*iązki dziekana sprawował. Po zorganizo-
waniu uniwersytetiui warszawskiego (1817),
óbjął w wydziale lekarskim katedrę pato-
logii i semiotyki oraz urząd dziekana wy-
działu, ale już w roku następnym skołata-
ny wiekiem usunął się od obowiązków pro-
fesorskich, nie przestając atoli pełnić służ-
by lekarskićj w szpitalu ś. Ducha, Um. 15
marca 1828.

Dissertatio inauguralis de prima causa morborum,
quatenns et a partibus fluidis oriri potest; q. def. d.4
Oetbr. Hallae, 1782, w 8-ce. i
Rada dla cyrulików względem krwi puszczania.

Warszawa, 1784, w 12-ce, str. BI, I tab.
Pharmacopoea castrensis et nosocomialis exercitus

nationalis, edita Varsoviae anno 1794. In typogra-
phia Presb. Jos. Meje*. Ad mandatum departamenti
commeatus bellici, sumptu Departamenti Instruc-
tionis nationalis, w 12-ce, str. 32. Ded. Tad. Koś-
ciuszee.
O ospie krowiej. (Dziennik zdrowia. 1801. str. 231).
O ospie krowićj. (Gaz. warsz. 1801, Nr: 62).
Uwagi służące za odpowiedź na umieszczone

w dzienniku zdrowia z pisma niemieckiego przeciwko
szezepieniu krowićj ospy. Bez osobn. tytułu, bez w. m.
dr. i r. w 12-ce, str. 34.

Zbiór pism w materyi szezepienia ospy krowiej pod
wyrok publiezności oddany. Wa'szawa, 1802,
w 12-ce, str. 39.
Wybór roślin kraiowych dla okazania skutków le-

karskich ku użytkowi domowemu. Warszawa, w dr.
XX.Piiarów, 1803. w 8-ce, str. 250 i LV.

'Toż, tamże, 1806, w 8-ce. str. 228 i 2 k.
'Poż, tamże, 1821, w 8-ce, str. VIII i 309.
Fizyologia czyli fizyka ciała ludzkiego dla leka-

rzów i przyjaciół antropologii. Warszawa, 1809,
W 8-ce, str. 295, (tłóm. dzieła Consbrucha).
O ciborze roślinie, czyli migdałkach albo kasztan-

kach ziemnych (cyperus eseulentus). (Nowy Pamięt-
nik warsz. Nr. 17).

Biografia $. p. Fryderyka Spaetha.Warszawa,
w druk. Dąbrowskiego, 1813, w 8-ce, k. nl. 7.

Głos przy obchodzie uroczystości pięćdziesiątlet-
niego powołania lekarskiego szczęśliwie ukończonego
przez W. Ferdynanda Sturm de Hivrschfeldt, w sali
wydziału, publicznie w d. 14 maja 1816r. miany
w Warszawie.
Poradnik domowy. Warszawa, druk. Zawadzkiego

i Węckiego, 1819, w 8-ce. Qzęść I, str. XV, 328 i 9.
Qzęść II, str. 816, 8, 2, i 4 tab.
Wyjątek z gazety Nr. 6 Korrespondenta warszaw-

skiego I zagranicznego z d. 18 stycznia 1814 r. mo-
wy brzez...... d. 3 listopada 1813 r. mianćj. Warsza-
wa, druk. XX. Pijarów, 1822, w 8-ce, str. 31.

Nadto przełożył dzieła: Qonsbrucha, Heckera (ob.).

Dzidowski Jan Stanisław, rodem z Kra-
kowa, promowany w akademii jagielloń-
skiej do stopni filozoficznych 1675 i 1681 r.
a do lekarskich 1688 r., udał się w r. 1689

. mową Jędr. Śniadeckiego).

Dzidowski—Dziekański.

do Padwy, gdzie 1690r. był asesorem w od-
dziale narodowości polskiej, Po powrocie
do kraju, wcielony był do grona doktorów
akademii krakowskićj w r. 1693. Um. 29
marca 1718 r.
0 mediea de arthritide. Oracoviae, 1692,

in fol.
Por. Muczk owski: 1. c. 345, 349. Roczn. wyd. lek.

1I, 44. III, 446. Gąsiorowski: II, 32, 284).

Dziekański Aleksander Jan Antoni Feliks,
ur. 8 stycznia 1826 r. w Wachowicach pod
Oleckiem na Górnym Szląsku, medycyny
uczył się w Wrocławiu i Gryfii i tu 1852 r.
stopień doktorski osiągnął. — .

De periostitide. Greifswald, 1852, w 8-ce. Diss;
inaug:

Dziennik medycyny, chirurgii i farmacyi przeż Ce=
sarskie Towarzystwo lekarskie w Wilnie wydawa-
ny. Wilno, nakładem Towarzystwa, druk. J. Za-
wadzkiego. T. I. 1822, w 8-ce, str. nl. 12, 774, tab. 4.
T. II, 1823/4, str. nl. 10, 635, tab 1.
Toż na rok 1830. Wilno, nakładem i drukiem Ant.

Marcinowskiego, w 8-ce, str. XVIII, 630. (Z przed-
Wychodził poszytami

kwartalnómi,
Dziennik trzeciego zjazdu lekarzy i przyrodników

polskich. Pod redakcyą Doc. Dr. Kazimierza Gra-
bowskiego. Nr. 1—6. (Kraków, w drukarni Koziań-
skiego), 1881, w 4-ce, str. 78.

Dziennik zdrowia dla wszystkich stanów, wydany
przez Leopolda Lafontaine, medycyny i chirurgii
doktora, konsyliarza i chiriatera $. p. Stanisława
Augusta Króla polskiego. Warszawa, 1801, w 8-ce,
T. I, (Nr. 1, 2,3, lipiec, sierpień, wrzesień), str. 381.

T. 1I, (Nr. 4, 5, 6, październik, listopad, grudzień),
1801, w $-ce. str. 382. Ded. Pociejowi, b. Oboźnemu
W. X. Litewskiego.

T. III, (Nr. 7,8, 9, styczeń, luty, marzec), 1802,
w 8-ce, str. 388. Ded. Boeklerowi, tajnemu konsylia-
rzowi i archiaterowi.
T.IV, (Nr. 10, 11, 12, kwiecień, maj, czerwiec),

1802, w 8-ee, str. 384. Ded. akademii wileńskiej.
T. I zawiera:
O prawdziwej wartości sztuki lekarskiój, str. 9.
O używaniu prezerwatywów, str. 28, 181, 259.
O używaniu i nadużyciu rzecznych a mianowicie

wiślanych kąpieli i nieco o kąpieli powietrznej, str. 48.
Jak się podczas grzmotów zachować należy, str. 63,
O wpływie nowych strojów damskich na zdrowie,

Str. 71.
Opisanie pewnćj zdrowój osoby wewnątrz otwór

w żołądku mającćj, str. 88.
O truciznach w ogóle, str. 94.
O grzybach, str. 102, 254.
O ekonomice domowćj i wiejskiej (o mleku pod

względem chemicznym, lekarskim i ekonomicznym),
str. 112, 244. : z
O przyczynach tak często po wielkich miastach pa-

nujących suchot i o środkach ich uniknienia, str. 152,
O kanikule ezyli o cieple letnióm i jego wpływie na

życie i zdrowie ludzkie, str. 178.
Qzyli spanie po południu jest dla zdrowia pomoene

lub nie? str. 189.
O brzemienności, str. 193, 817.
O śniadaniu, str. 229.
O pożytkach i szkodliwości z kąpania nóg wypły-

wającćj, str 236.
O ospie krowićj, str. 281.
O hemoroidach, str. 340.
T. II mieści w sobie:
O prezerwatywach (dalszy ciąg), str. 7, 131, 259,
O powołaniu małżeńskićm, str. 29, 228.
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O brzemienności (dalszy ciąg), str. 47, 208, 8>.

O galwanizmie, str. 12, 248.
O wpływie pory jesiennćj na ciało ludzkie i o dy-

senteryi mianowicie u wieśniaków, str. 98.
O hemoroidach (ciąg dalszy), str. 122, 183, 377.

Qyrkularz do wszystkich kollegiów lekarskich ty-

czący się zaszczepiania krowićj ospy, Str. 124.

O katarze, str. 151.

Jak należy pisać do lekarza, o chorobach i o spo-

sobie którego się pacyent ma trzymać, opowiadając

mu swoje dolegliwości, str. 167.

O bólu głowy, str. 218.
O paleniu tytoniu, str. 244.
Kiedy wpadamy w choroby i o ich symptomach,

str. 287.

O wpływie zimna i ciepła na utrzymanie zdrowia

i na leczenie chorób,str: 315.
O kołtunie; str. 334.
O ostrygach, str. 368:

T. III zawiera: .
O wartości zdrowia i długiego życia, str. 8.
O kołtunie (dalszy ciąg), str. 40.
O brzemienności (dalszy ciąg), str. 56, 171, 380.

O hemoroidach (dokończenie), str. 74.

Ważne uwagi o piękności i o środkach jój nabycia,

str. 93, 206.
O chorobach wszystkich stanów: artystów i rze-

mieślników, str. 115, 12, 872.

Ogólna dyetetyka przyzwoita
str. 131.
O chorobach dzieci i fizycznem ich wychowaniu,

str. 188, 308.
O dyecie dla chorych, str. 215, 341.
O zapaleniach i febrach, str. 229, 261.
O środkach ułatwienia naturalnego

str. 248.
O zębach. str. 292.
O truciznach, str, 358.
Informacya względem utrzymywania i obeyścia się

z kolumną Volty (Magier), str. 382.

T. IV mieści w sobie:

Projekt weale nowego gruntownego i łatwego spo-
sobu leczenia chorób podbrzusza czyli kuracya przez
bęben, str. 5.
Q zapaleniach i febrach (dalszy ciąg), str. 13.
O zatwardzeniach w różnych chorobach, str. 27.
O chorobach dzieci (ciąg dalszy), str. 45. 215, 292.
O dyecie dla chorych (ciąg dalszy), str. 58.
O podagrze i łamaniu w kościach, str. 69.
O wpływie wiosennćj pory na ciało nasze i o szko-

dliwości powodzi w tćj porze, str. 84.
O chorobach oczu, str. 90, 187, 264.
O brzemienności (dalszy ciąg). str. 110, 285, 285.
O chorobach wszystkich stanów (dalszy ciąg), str.

116, 131. :
O truciznach (dalszy ciąg), str. 120, 250.
O chorobach nagle napastujących i wymagających

bardzo prędkićj pomocy, str. 154.
Odpowiedź na pismo krytyczne przez I. P. Dziar-

kowskiego wydane, str. 369.

porze zimowćj,

odehodu,

107

O osob.iwym i wcale nowym sposobie przywrócenia

wzroku, str. 376, z pye. (o iridektomii wedle sposobu

Demoursa).
Dziesięć przykazań praktycznego lekarza przeciw

cholerze. Bern, 1848, str. 2.

Dziewoński Zachary, ur. w Czerwonym

Dworze w gub. wileńskićj; nauki lekarskie

ukończył w Wilnie. Opuściwszy kraj 1881

roku, wszedł jako lekarz do legii zagranicze

nój,iz nią odbywał wszystkie kampanije

w Afryce. a krymską z 68 pułkiem piecho=

ty liniowój. Od mieszkańców Sii-Bel-

Aby. w prowineji Oranu, otrzymał jako

ak wdzięczności szpadę honorową: ozdo-

biony był także ktzyżem oficerskim legii

honorowej. Umarł jako starszy lekarz 4-g0

pulku artyleryi, 5 marca 1842 r. licząc

lat 70. ć
Conspectus nosologieus impetiginum. Vilnae, typ.

A. Marcincwski. 1830, w 8-ce, str. 83.

Por. Roczn. tów. hist. liter. w Paryżu, T. II, 1879,

str. 264.
Dziewoński C.,

franieuzkiego.
Ktude sur les injections hypodermiqnes de bromhy-

drate et de sulfovinate de quinine. Paris, Parent,

1878, w 4-ce, str. 48. Diss. inaug.

Wspólnie z Fix'em ogłosił:

Antisepsie primitive sur le champ de bataille. Pa-

ris, Nancy, impr. Berger-Levrault, 1582, W 8-ce,

str. T2.

Dzikowski Zygmunt Wiktor, syn Frydery-

ka, lekarza wojsk austryackich, ur. 1848 r.

we Iwowie, do gimnazyum uczęszczał

w Drohobyczu. medycyny uczył się w Kra-

kowie. gdzie 1876 r. stopień doktorski osią-

gnął. Odbywszy podróż naukową za grani-

cę, osiadł na stały pobyt w Kałuszu; letnie

miesiące przepędza jako lekarz zdrojowy

w Morszynie (zdrojowisko to na mocy aktu

fundacyjnego Bonifacego Stillera jest wlas-

nością kassy wdów i sierot po lekarzach

galicyjskich). W r. 1882 mianowany został

asystentem sanitarnym W Podhajcach.

Do kazuistyki ciężkich okaleczeń. Poderznięcie gar-

dła, zeszycie, zupełne wyzdrowienie: (Przegl. lex.

1878, Nr. 15).
Bąbliea złośliwa (Pemphygus foliaceus).
14-letni morfinista.
Zakład leezniczy w Morszynie. (Przegł. lek. 1878,

Nr. 21, str. 266).

Dziurkiewicz Kazimierz, doktór medycy-

ny, w czasie swego pobytu w akademii pa-

dewskićj był 1091 r. asesorem w oddziale

narodowości polskićj.

spółczesny lekarz wojska
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Eberhard Franciszek, wychowaniec uniw.
krakowskiego, praktykował zrazu w Ra-
dymnie; zmuszony do poddania się ampu-
tacyi w podudziu, osiadł w Przemyślu jako
okulista. Um. w Meranie w czerwcu 1879
roku, licząc niespełna lat 30.

Przyczynek do anatomii zaćmy stożkowój (cata-
racta pyramidalis). (Rozpr. i spr. pos. wyd. mat.
przyr. akad. um. T. II, 1875, str. 1—29, 1 tab.)

*_Ebermajer Jan Krzysztof.
Wykład lekarstw pojedyńczych. przerobionych

i złożonych, z opisaniem sposobów, któremi ieh czy-
stość, dobroć, prawdziwe i fałszywe charaktery roze-
znać, tudzież ezem fałszowane i zastępowane bywają
oznaczyć można. Dzieło dla wygodnego użycia leka-
rzy, fizyków, aptekarzów, materyalistów i chemicz-
nych fabrykantów, przez... napisane a przez L. Eraz-
ma Poluszyńskiego, kandydata filozofiiimedycyny,

- z ezwartćj niemieckićj edycyi napolski język przeło-
żone. Tom I. Wilno, nakł. A. Żółkowskiego, druk.
XX. Piarów, 1820, w 8-ce, str. VILI, 388 i 5 rej. Ded.
Józefowi Frankowi.

Ebers Henryk, ur. w Wilnie 2 lutego 1806
roku; nauk lekarskich słuchał w Wilnie
a następnie w Petersburgu, gdzie otrzy-
mawszy stopień lekarza 1828 r., wstąpił za-
raz do słażby wojskowo-lekarskićj. W r.1828
i 1829 odbył wyprawę turecką, biorąc udział
w oblężeniu i zdobyciu Warny. W r. 1831
przeszedł do wojska narodowego, w któróm
zamianowany został lekarzem sztabowym
w 8 pułku strzelców pieszych; był czynny
w wielu bitwach, między innemi pod Ostro-
lęką. Zmuszony opuścić kraj rodzinny,
przeniósł się do Francyi, a w Montpel-
lier 1634 r. uzyskawszy stopień doktora
medycyny, osiadł w Bordeaux. Po r. 1848
bawił lat kilka to w Grefenbergu, to w Po-
znańskiem, W r. 1851 przeniósł się do
Ameryki, i tam w St.-Louis, jako homeo-
pata zyskał wielką wziętość. Odbywszy
1854 r. podróż do Kalifornii, tegoż r. przy-
byl do Krakowa, ale stąd przez władzę wy-

_ dalony, udał się znów do Bordeaux, gdzie

Eberhard—Eborowicz.

bawił do r. 1857, W tym roku nareszcie
uzyskawszy wolny pobyt w Krakowie,
osiadł w nim, ale po latach kilku zaprowa-
dzony stan oblężenia w początkach 1864 r.,
zagnał go znów do Paryża, stąd do Szwaj-
caryi. Blizki zgonu wyjednał sobie wolny
wstęp do Krakowa, dokąd chory śmiertel-
nie dowlókł się 10 listopada. Umarł 13 lis-
topada 1864 r.
De la dyssenterie epidómique en Turquie. Mont-

pellier, 1834. Diss. inaug.

Ebert Filip Jakób, rodem zWarszawy.
De oeuli suffusionum curationibus et antiquis et
a> Halae, in off. Batheana, 1797, w 8-ce,
str. 40.
Eborowicz Antoni, ur. 29 września 1816r.

w Warszawie, 1836 r. otrzymał świadectwo
z ukończonego gimnazyum w Paryżu (ba-
calaureat ©s lettres), 1839 r. uzyskał stopień
magistra nauk ścisłych (bachelier 6s scien-
ces), a w r. 1844 stopień doktora medycy-
ny. Po kilkoletnićej praktyce lekarskićj
w dep. Mozy (Meuse), wrócił do kraju a po
złożeniu egzaminów, uzyskawszy pozwole-
nie wolnój praktyki w ojczyźnie 1850 r.,
osiadł w Warszawie. Od r. 1858 jest człon-
kiem czynnym warsz, tow. lek.
These pour le doetorat en módecine, presentóe et

soutenue le 138 mai 1844, par... I. Des caractóres
symptomatologiques de la chlorose. II. Quels sont les
cas de Fapplication du trópan? Quel est le meilleur
mode de pratiquer cette opóration? III. Connait-on
Forigine des globules du sang? Determiner si ees
globules sont diffórents soit par leurs diametres, soit
par leurs formes, chez le foetus et chez la mere, et
Sil est yrai, que le sang des rtgles en soit privó?
IV. Determiner si les sels vónóneux 4 bas d'alealis
vógółaux subissent 4 la longue et 4 froid, de la part
des matitres organiques, une dóeomposition queleon-

« que, et si Fon peut constater leur prósenee dans les
cas d'exhumations juridiques faites longtemps aprts
la mort. Paris, Rignoux, 1844, w 4-ce, str. 26.
Rozprawa o kołtunie i o wrzodach atonicznych na

goleni. (Journal des eonnais. mćd.).
O starości. (Tyg. lek. 1857, Nr. 14, 15, 38, 39,

43—45). j



Egidius—Eichwald.

Wpływ składu krwi na układ nerwowy. (Tamże,
1859, Nr. 27).
Wnioski, jakie można robić z powierzehownego

Ne 86) zwłok o przyczynie śmierci. (Tamże, 1859,
r. 34).
O wskazaniach i przeciwwskazaniach w leczeniu

gruźlicy tranem. (Tamże, 1860, Nr. 5).
Leczenie hygieniezne słodkomoczu. (Tamże. 1860,

Nr. 30).
Puchlina workowa jajnika (QCystis ovarii). (Tam-

że, 1861, Nr. 38).
O niektórych groźnych powikłaniach podezas wy-

sypki odrowćj, uważanych w czasie panującćj odry,
tak tego jak i zeszłego roku w Warszawie. (Tam-
że, 1861, Nr. 44).
O naroślach na dziąsłach zwanych epulis. (Tam-

że, 1861, Nr. 46).
ziałanie sporyszu w połogu.

Nr. 23). żę P>
O wodowstręcie i kilka słów o wściekliźnie. (Pam.

tow. lek. warsz. 1863, T. L, str. 289).
O epidemii gorączki powrotnóej w Petersburgu.

(Tamże, 1865, T. LIII, str. 252).
Różnica między chorobami zaraźliwemi (contagio-

si) i zaduchowemi (miasmatici). (Tamże, 1865, T.
LIV, str. 275).

Egidius M.
De urinarum judiciis libellus. Craeoviae, Vietor,

1525, w 4-ce, k. nl. 8.
Toż, tamże, 1505, w 8-ce.

Ehrenberg Juliusz Wilhelm Ferdynand, ur.
w Warszawie 1807 r.; ukończywszy liceum
warsz., rozpoczął 1827 r. nauki lekarskie
w Berlinie i tam 1832 r. dyplom doktorski
uzyskał.
De adultorum hydrope ventriculorum cerebri, lar-

gioribus tartari stibiati dosibus felicissime sanato.
Berolini, typ. Nietackianis, 1882, w 8-ce, str. 32.
Diss. inaug.

Eichhorn Ferd.
Doświadczenia eo do wartości odżywczćj wstrzy-

kiwań podskórnych pożywek. (Album uczącećj się
młodzieży polskiej poświęcone Józefowi Ignacemu
Kraszewskiemu z powodu jubileuszu jego piędziesię-
cioletnićj działalności literackićj. Lwów, nakł. czy-
telni akad. lwowsk., druk. Gaz. Nar., 1879, w 8-ce,
str. 563—578).

Eichler K., nie lekarz. 3
Cieplice za Trenczynem. (Tyg. lek. 1852, Nr.

20, 21).
Piszczany. (Tamże, 1852, Nr. 22).

Eichstadius Wawrzyniec, urodz. 1596 r.
w Szczecinie, nauki lekarskie ukończył
1621 r. w Wittenbergu; od r. 1624 przez
lat 20 był fizykiem w swóm rodzinnóm
mieście, w r. 1645 powołany został do
Gdańska na fizyka i professora matematy-
ki i medycyny. Um. w Gdańsku 8 czerwca
1660 r.
Wymieniamy dzieła jego wydane w Gdańsku lub

w czasie pobytu autora w tóm mieście.
Ephemeridum motuum coelestium ab anno 1636 ad

annum 1665 usque, partes I—III. Stettini et Dan-
tisci, 1634—1644, w 4-ce.
De confectione alehermes deque ejus compositione,

singulorum ingredientium examine, qualitate, virtute
atque faeultatibus per undeviginti capita dissertatio
et exercitatio medica. Ourae secundae. Dantisci,
apud Andream Hiinefeldt, 1642, w 12-ce, str. 149
i 3 nl.

(Tamże, 1864,
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Tabulae harmonieae eoelestium motuum tum pri-
morum tum seeundorum. Stetini, typis et impensis
Georgii Rhetii, 1644, fol., str. 224.

Oratio in Gedanenio gymnasio habita de causis
et utilitate conjungendi studii medici eum mathema-
tica. Gredani, 1647, w 4-ce.
De natura aquae fontanae et febre maligna. Lu-

'neburg, 1648, w 12-ce.
Ephemeris parva Gedanensi urbi aecomodata, ad

annum aerae christianae bisextilem 1648. Gredani,
typis Andreae Hunefeldii, w 4-ce, k. 8. Ded. Jano-
wi Heweliusowi.

Collegium anatomieum s. quaestiones de natura
corporis humani. XVI disputationes. Gedani, 1649,
w 8-ce. De monstris. Gredani.

Uraniburgum gedanense, sive motuum coelestium
ephemeris nova, Tychonieo-Keppleriana, ad annum
aerae christianae 1650. Gedani, typis Andreae Hune-
feldii, w 4-ce, k. 16.

An camphora Hippoerati, Aristoteli, Theophrasto,
Dioscoridi, Plinio, Galeno, Paulo aliisque priscis phi-
losophis fuerit incognita et quid de ejus ortu, natura,
qualitate, facultatibus et usu reeentiores medici pro-
diderint. Gredani, 1650, w 4-ce. :

o electrologica physico-medica. Gedani,
1650.
Programma ad disseetionem publieam cadaveris.

Gedani, 1651.
Toż. tamże, 1655.
Oontemplatio salis physiologiea. Gedani, 1655.
Dissertatio de peste. Gredani, 1657, w 4-ce.
Nadto w r. 1656 wydał powtórnie dzieło Mikołaja

Oelhafa: Elenchus plantarum.

Por. Bloy. Dietion. hist. de la mód. I, 312. Żebraw-
ski: Bibl. mat. str. 262, 263. Jóeher: Allg. Gelehrten
Lex, 1I, 295. Athenae Gedanenses, str. 91. Gasiorow-
ski: II, 230, 453.

Eichwald Edward, ur. 1795 r. w Mitawie;
do gimnazyum uczęszczał w mieście rodzin-
nóm; nauk przyrodniczych i lekarskich słu-
chał (1814—1817) w uniwersytecie berliń-
skim. Odbywszy podróż naukową po Huro-
pie, w r. 1819 osiągnął w Wilnie stopień
doktora medycyny a w r. 182I został do-
centem w uniwersytecie dorpackim. W r.
1823 został mianowany profesorem zoologii
i akuszeryi w Kazaniu. W r. 1825 przed-
sięwziął podróż naukową do krajów przy-
kaspijskich, a wróciwszy z obfitą zdobyczą,
objął w 1827 r. katedrę zoologii i anatomii
porównawczój w uniw. wileńskim, W r.
1829 badał pod względem przyrodniczym
Litwę i zapuścił się aż do morza Czarnego.
Po zniesieniu uniw. wileńskiego, wykładał
E. w nowo otworzonćj akademii medyko-
chirurgicznój zoologią, anatomią porów-
nawczą, tudzież mineralogią, a nadto pełnił
obowiązki sekretarza naukowego tćójże aka-
demii. W r. 1838 powołany został na pro-
fesora zoologii i mineralogii w akademii
lekarskićj w Petersburgu, a nadto wykładał
paleontologią w instytucie górniezym tam-
że. Z Petersburga robił częste naukowe
wycieczki do Estonii, Finlandyi i krajów
skandynawskich. W r. 1851 uzyskał zasłu- -
żoną emeryturę. Um. 1876 r. Z dzieł jego
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do bibliografii polskićj zaliczamy nastę-

pujące:
De Selachis Aristotelis. Vilnae, typ. Jos. Zawadzki,

1519, w 8-ee, str. 76i k. 2. Diss. inaug. zoolo giea.
Naturhistorische Skizze von Lithauen, Volhy nien

und Podolien, in gzognostisch-mineralogiseher, bota-
nischer und zoologis :hor Hinsieht. Wilna. auf Kos-,
ten des Verfassers, gedruekt bei J. Zawadzsi, 1380,
w 4-00, str. 256 i nl. 6.

Zoologia specialis, quam expositis animalibus, tum
vivis, tum fossilibus potissimum Rossiae in uniyer-
sum et Poloniae in specie, in usum leetionum publi-
carum in Universitate Oaesarea Vilnensi habenda-
rum edidit D. Ed... Pars prior. Propaedeutieam z00-
logiae atque spesialem Heterozoorum expositionem
eontinens, Cum ieone tituli et quinque aliis lithogra-
phicis. Vilnae, typis Josephi Zawadzki, 132), w $-ce,
str. VI i 314. Pars altera. Specialem Podozoorum
expositionem continens. Cum ivone tituli et duabus
aliis lithographicis. Vilnae, typ. /. Zawadzki, 1830,
w 8-ce, str. 323, nl. 4. Toż, Pars III. Vilnae, 1831,
w 8-ce, str. 404, tb. 2.
Plantarum novarum vel minus cognitarum quas

in itinere caspio-caucasieo observavit, faseieuli duo.

Aceedunt tabulae 40. Vilnae et Lipsiae, 1831, fol.,

k. 31.
De pecorum et pachydermorum reliquiis fossili-

bus, in Lithuania, Volhynia et Podolia repertis com-
mentatio. (Odb. z pisma: Nova aeta Academiae Caes.
Leop. Oarol. Vratisl. Vol. XVII, p. 11), w 4-ee. ;

Discours sur les richesses minórales de quelques
provinces occidentales de la Russie, qui pourraient
devenir un objet de commerce, prononecć dans la

sóance publ. de Iacad. Imper. medieo-chirurg. de
Vilna le 22 decembre 1334. Vilna, 1834, typ. Gluecks-
berg, w 4-ce, str. 29,

Darius Hystaspis zieht nach der Gegend von
RĘ (Dorpater Jahrbiicher f. Litteratur 1834,
Hft. 1).

Catalogus musaei zootomiei imperatoriae acade-
miae melico-chirurgicae vilnensis_ edidit et de vita
H. L. Bojani praefatus est Dr. Ed. Eichwald. Vilnae,
typ. Th. Gliicksbergi, 1835, w 4-ee, str. IV i 59.
Memoria elarissimi quondam apud Vilnenses pro-

fessoris Ludoviei Henriei Bojani quam jubente am-
plissimo academiae medieo-chirurgicae vilnensis col<
legio in conventu academieo die XVI et XXII Febru-
av. anni 1934 recitavit D. Eduardus Kichwald. Acce-
dit icon Bojani lapid. impressum. Vilnae, typ. Th.
Glueksbergi, 1535, w 4-ce, str. 57.

Geognostische Bemerkungen wiihrend einer Reise
durch Lithauen, Podolien und Volhynien. (Karsten,
Neues Arch. 1830, Il, 118—134).

Fossile Wirbelthiere in Russisch-Polen. (Leonhard
u. Bronn. Jahrb. f. Mineralogie, Geognosie u. Petre-
factenkunde, 1832, str. 354).

Russisch-polnische Widerkiiuer-und Diekhauter-
Reste. (Tamże, 1833, str. 235).

Yorweltliche Wirbelthiere der polnisch-russischen
Prowinzen (Tamże, 1836, str. 486),
Bestimmung der Petrefaxten aus dem siidlichen

Russland. (Tamże, 1841 „str. 542).

Einholm Eliasz, doktór medycyny i chi-
rurgii, członek akademii wileńskićj, inspek-
tor medyczny  litewskićj wojennój in-
spekcyi.

O:ganizacya dla szpitala generalnego wileńskiego.
Wilno, w druk, akad. 1809. w 4-ce, str. 35. i k. 2.

Einiger Madicorum Sead-Schreibea von der in
Preussen an. 1703, in Danzing an. 1709. in Rosen-

_ berg an. 1703 und in Fraustadt an. 1709 grassire-
ten Pest; wie auch von der wahren Beschaftenheit
des Rrechens, des Schweisses, und der Pest-Sehwii-

Einholm—=Elsenberg.

ren, sonderlich der Bzulen: Und denn folglich vom

rechten Gebrauch der Vomitoriorum und Sudorife-
rorum. Breslau, Follgiebe!, 171!, w 4-ce, str. 117.

Toż, tamże, 1713, w 4-ce, 8 k. 143 str.

Eissen Jan Jerzy, nie lekarz, pastor w In-
flantach.
Dwoje pisma, pierwsze o ospy wszczepieniu, dru-

gie o powszechnym ziół y korzonków suszeniu.
Inokulacya albo ospy wszczepienie ułatwione

y matkom samym zlecone przez Jana Jerzego Kisse-
na P. T. wr.1778. Z niemi:exiego przetłumaczone.
W druk. Mitzlerowskićy, 1774, w 8-ee, str. 12, 92
Nauka o powszechnym ziół y korzonków suszeniu.

Część pierwsza. O jarzynach, sałatach y korzeniach
iakim sposobem suszone y w kartuzy pakowane być
maią, dla pomnożenia wyżywienia się sposobów po-
dana. (Tłomacz Ruszczye przy pomocy Klemensa le-
karza dworu kasztelanowój krakowskiej).

Toż, Warsz., Dufour, 1780, w 8-ce. str. 87.
ĄAuszug aus Pastor Kissens Unterricht von der

allgemeinen Kraiuter-und Wurzeltrocknung. War-
s:hau, Dufour, 1783, w 8-ce, str. 28.

Eitelberg Bruno, weterynarz w Sokalu
w Galicyi.
Kilka słów o higienie zwierząt domowych. (Dwu-

tygod- med. pub. 1830, str. 89—91).

Ekelt Wojciech Józef, nauki lekarskie
ukończył w Krakowie 1834 r., późnićj prze-
niósł się do Francyi i tam pozostał, osią-
gnąwszy w r. 1845 w Montpellier powtór-
nie dyplom doktorski.

De eondylomatibus. Oracoviae, J. Czech, 1884,
w 8-ce. str. 52, 1 tab. Diss. inaug.

Essai sur les abeżs multiples. Montpellier, 1843,
w 4-ee, str. 27. Diss. inaug.

Eliasz, żyd, zajmował się w Krakowie
sztuką lekarską, szczególnićj zaś poświęcał
się leczeniu chorób oczu. On to 1514 r, za-
warł umowę z organistą kościoła N. Maryi
Panny, pełnomocnikiem Bogdana Sapie-
hy, w którćj zobowiązuje się, za 20 kóp mo-
nety litewskićj, wyleczyć tego ostatniego
z katarakty; zaliczenia wziął dwie kopy.

Por. Grabowski: Staroż. wiad. o Krakowie, 225.

Eliasz z Pińczowa, żyd, cieszył się wiel-
ką wziętością jako lekarz. Umarł około
1770 r. Miał wydać arytmetykę w Żółkwi
i Grecometryą w Berlinie 1765 r.

* Ellisen G.
Krótka informacya o upadku bydła. Przekład

z niemieckiego. Mińsk, 1798, w 4-ce. (Po polsku i po
rossyjsku).

Elpenor
Jakób.

Elsenberg Antoni, ur. w Warszawie 1852
roku, . nauki lekarskie ukończył w mieście
rodzinnóm 1876 r. i wnet objął obowiązki
nadetatowego prosektora anatomii patolo-
gieznój w uniw. warszawskim.

Udział komórek stałych tkanki łącznój w sprawie
zapalnój. (Rozprawa w języku rossyjskim, nagrodzo-
na przez wydział lek. i ogłoszona w Rabotach iz ła-
boratorij medicinskago fakulteta warsz. uniw. Wy-
pusk III, 1876).
Lymphoma malignum (pseudo-leukaemia). (Pam.

t. 1. w. T. LXXYI, 1889, str. 371—330), i
Unaczynienie ciał rakowych. ( Tamże, str.626—630).

Jakób Irenofil, ob. Hoffmann



Elsner—Erbenius.

Zmiany anatomiczne ślinianek przy wściekliznie
u psa i człowieka. (Tamże, T. LXXVII, 1831, str.
415—%444).

Toż, po rossyjsku.
Toż, po niemiecku w Virehowa Archiv f. pathol.

Anażomie, 1882, T. LXXXVII, zesz, I.
Toż, w postaci tymczasowego doniesienia w Gaz.

lek. 1881, str. 129 — 131 i w Centralb. f. d. med.
Wiss. 1881, Nr. 13.

Zmiany ślinianek pod wpływem pilokarpiny. (Gaz.
lek. 1881, str. 873—4878). > ć >
Wspólnie z Bajerem ogłosił:
Przypadek niedokrwistości złośliwćj samoistnej

(Anaemia perniciosa progressiwa idiopathica). (Gaz.
lek. 1881, str. 525 i nast.).

Elsner Aleksander, dentysta warszawski.
Nieomylne środki ochronienia się od bólu zębów,

utrzymania ich w zdrowiu i piękności aż do najpóź-
niejszego wieku. Warszawa, druk. Strąbskiego,
1849, w 12-ce. str. 71.

* Elsner Eph. Franc.
Besicht iiber den Gresundheitszustand der Prowiiz

A und Lithauen im J. 1801. Kónigsberg,
1802.

* Emmert K.
Wyśsład chirurgii szezegółowój. Przekład 3-go

wydania dzieła pod napisem: „Lehrbuch der spe-
ciellen Chirurgie, 1870,* dokonany przez K. Dobe-
skiego, K. Filipowicza, J. Gutweina, J. Kisiela, w.
Mayzla, J. Rodego. T. I Chirurgiczne choroby głowy,
szyi i piersi. Warszawa, 1875, w 8-ce, str. XVII, VI,
666. "W. II. Chirurgiczne ehoroby brzucha, miednicy,
kończynikręgosłupa. Tamże, 157), w 8-ce, str.
XIX, 744.

Engels Krzysztof, doktór filozofii i medy-
cyny, rodem z Poznania, kilkakrotnie po-
dróżował po Rossyi.

Enehiridion de statu religionis Russiae.
1595, str. VIII, 289.
Moseovia h. e. commentarius de origine, situ, regio-

nibus, moribus ae republica. Dantisci, 1613.
Por. Siarczyński: I, 9. Starowolski: Mon. Sar-

mat, 361.

Enoch Hirsz, rodem z Pomeranii, stopień
doktora medycyny uzyskał 1801 r. w Frank-
furcie nad Odrą, zajmował się wykonaw-
stwem lekarskióm w Kaliszu.
De dubio plicae polonicae inter morbos loco. Tra-

jecti ad Viadrum. e typographeo Apitziano, (1801),
w 8-ce, str. VIII, 44. Diss. inaug.

Enoch Jakób Kazimierz, syn poprzedzają
cego, ur. we wsi Sokołowie, w dep. kalis-
kim w r.1785; ukończywszy chlubnie nauki
lekarskie w Berlinie, wybrany był przez
Hufelanda do grona mężów, których na żą-
danie rządu rossyjskiego król pruski do
nowo założonego uniw. dorpackiego wysy-
łał. Nie korzystał E. z ofiarowanego mu
zaszczytu; wrócił do kraju, gdzie niebawem
fizykiem powiatu wartskiego mianowany
został; w r. 1810 objął miejsce fizyka po-
wiatu orłowskiego i gostyńskiego i obo-
wiązki te pełnił do r, 1530. W r. 1833 po-
wziąwszy myśl podniesienia wód mineral-
nych w Busku, zebrał towarzystwo i z u-
szczerbkiem swego mienia wzniósł zakład
kąpielowy w tćm zdrojowisku, które mu
rząd na pewien czas odstąpi. Um. 1847 r.

Gedani
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* Eobanus Helius, hessus. (1488 —1540),
profesor wymowy i poezyi w Erfurcie, No-
rymberdze i Marburgu; podróżował po Pol-
sce około 1512 r.
Bonae valetudinis conservandae rationes aliquot.

B. m. i r. (Oraeoviae, Scharffenberg), w 8-ee. Ob.
Brettśchneider.

Ephorinus Anzelm, rodem z Fryburga na
Szląsku, w młodym wieku zapisał się do
grona słuchaczów w akademii jagielloń-
skićj; stopnie filozoficzne osiągnął 1522
11527 r. W 22-im roku życia objął kate-
drę dyalektyki i logiki w akademii kra-
kowskićj. Na polecenie Jakóba Arciszew-
skiego, kanonika krakowskiego, Seweryn
Bonar. kasztelan biecki, powierzył Eforyno-
wi wychowanie synów swoich. Z nimizwie-
dził M. Niemcy i Włochy, gdzie doskonaląc
się w naukach, zawiązał stosunki przyjaźni
z wielu uczonymi, szczególnićj zaś z Kraz-
mem Rotterdamczykiem. Stopień doktora
medycyny uzyskał w Padwie; prawdopo-
dobnie jednak poprzednio już ćwiczył się
w naukach lekarskich wKrakowie pod Qy-
pryanem z Kowicza. Karol V, eesarz, szla-
chectwem go zaszczycił. Wróciwszy do
Krakowa został obrany rajcą i fizykiem
miejskim.

Caii Plinii seeundi naturalis historiae liber VII.
Cracov., Vietor, 1526, w 4-0e.

Caii Plinii secundi in libros historiae naturalis
praefatio, quae primum librum oceupat diligenter doc-
tissimorum virorum judicio reeognita et in veram ae
plane Plinianam lectionem restituta. Unacum indiee
summatim XXXVIII librorum Plinii argumenta indi-
cante. Oracov., Scharff., 1527, w 4-ce.

Qaii Plinii seeundi naturalis historiae librum XXIX
medieo sto commentario distinetum ac illustratum,
per... Oraeoviae, H. Vietor, 1530, w 4-ce.
De utilitate artis medicae. B. w. m. d. (1538).
Medicinale ecompendium ad amplissimum ae pru-=

dentissimum senatum regiae urbis Ćracoviensis. Ćra-
cov., Vietor, 1542, w 8-ee.
Remedium contra pestem. Dzieło to ma się znaj-

dować w Bazylei.
Por. Janociana Vol. VII, str. 74 — 76. Oettinger:

Rys... str. 161. Arnold: Monumenta... str. 24. Eneykl.
powsz. VIII, 37.

Epstein [zaak, rodem ze Iiwowa.
De tumoribus lymphaticis. Vindobonae, Gerold,

1814, w 8-ce, str. 53 1 4. Diss. inaug.
Erb Jan, doktór medycyny, lekarz po-

znański, podpisał jako senior akt synodu
luterskiego, jaki odbył się w Wschowie
1645 r,

Por. Łukaszewiez: O dyssydentach, 202.

Erbenius Lubertus, był nadwornym leka-
rzem przy Mikołaju Potockim, kasztelanie
krakowskim, za panowania Jana Kazi-
mierza.

Por. Gąsiorowski: T. II, 277. ć
Errinnerung (Eine wohlmeinige) sich vor der Pesti-

lenz zu praeserviren, deutsch und polnisch, 2 ark.
w 4-8e. (Wydane przez lekarzy toruńskich czasu
moru 1708 i 1709).

Por. Zerneke. Das verpestete Thorn, str. 26,
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* Erlenmeyar A.
Jak leczyć umysłowe choroby w okresie ich pow-

stania. Rozprawa uwieńczona. Tłomaczył D. P.
Warszawa, druk. Gaz. pols., 1863, w 8-02, str. 79.

Erlich Jan, spółczesny lekarz warszawski,
ur. w Warszawie 11 grudnia 1843 r., medy-
cyny słuchał w warsz. szkole głównej.
Przypadek opadnięcia macicy i przodkowój ściany

pochwy, pomyślnie operowany sposobem Bischoff'a.
(Medycyna, 1879, Nr. 10. str. 150).

Erlich Marcin, doktór medycyny wszech-
nicy dorpackićj, spółczesny lekarz płocki.

Przypadek przechodnićj przepuszezającej niemoty
(Aphasia v. alalia transitoria intermittens). (Medy-

- cyna, 1875, Nr. 4%).
Przypadek przepukliny pachwinowój wewnętrznój

zaciśniętój (Hernia inguinalis interna interstitialis in-
O Operacya, wyzdrowienie. (Tamże, 1876,
r .

Przyczynek do nauki o przyczynowości dychawiey
(asthma). (Tamże, 1876, Nr. 52).
Przypadek niemoty przy durzycy brzusznćj (Tam-

że, 1871, Nr. 5).

Przestroga dla posługujących się blaszeńcem (la-
minaria digitata). (Tamże, 1877 Nr. 22).
Trzy przypadki drgawek właściwych ciężarnym,

rodzącym i położnieom (Eelampsia gravidarum, par-
turientium et puerperarum). (Medycyna, 1878, Nr. 2).

Erlicki Alfons, ur. w Warszawie 28 gru-
dnia 1846 r.; ukończywszy gimnazyum re-

- alne w m. rodzinnóm, w r. 1862 zapisał się
na wydział inżenierów cywilnych Instytu-
tu politechnicznego w Puławach; gdy ta
instytucya naukowa zwiniętą została 1863
roku, E. przerzucił się do nauk lekarskich
i takowe 1868 r. w wydziale lekarskim
warsz. Szkoły Głównój ukończył. Następ-
nie krótki czas zajmował się praktyką le-

karską w Wyszkowie, w powiecie pultus-
kim i w m. Turku. w gub. kaliskićj. W r.
1870 został lekarzem progimnazyumw Czę-
stochowie,a wkrótce objąłobowiązki lekarza
miejskiego tamże. W r. 1877, po dwulet-
nich usilnych staraniach, został w celu dal-
szego kształeenia się przykomenderowany
przez departament medyczny ministerstwa
spraw wewnętrznych, do akademii medyko
chirurg. w Petersburgu na lat 2. Tu oddał
się badaniu chorób nerwowych i umysło-
wych w klinice professora Mierzejewskiego
a równocześnie przystąpił do składania eg-
zaminu na stopień doktora medycyny. W r..
1878 pelnił obowiązki lekarza wojskowego
w Bulgaryi. Uzyskawszy w r. 1880 stopień
doktora medycyny, objął obowiązki ordy-
natora w klinice prof. Mierzejewskiego
a nadto tegoż roku został mianowany sta-
łym ordynatorem w „domu dla obłąkanych
założonym przez J. Qes Wysokość Oesa-
rzewicza Następcę tronu.* Od r. 1882 r.
jest docentem prywatnym w akademii le-
karskićj petersburskićj.

Złamanie piszczeli powikłane z raną części mięk-
kich i wyjściem odłamków na zewnątrz oraz złama-

Erlenmeyer—Erndtel.

nie strzałki proste. (Gaz. lek. T. ILI, 1867, str. 201

do 204). :
Rana kłóta drążąca do jamy brzusznej. (Tamże,

T. V, 1868, str. 332—334).
Spostrzeżenia. (Tamże, T. VII, 1869, str.” 205—207,

324—397, 371—370). ,
Ropień w jamie opłuenćój lewćj (empyema); przebi-

cie klatki piersiowój; wyzdrowienie, (Tamże, str. 417

do 421). ; i
Rana kłóta drążąca żołądka. (Tamże, T. VIL,

1870, str. 497—508).
Wyszków pod względem lekarskim; statystyka

lekarska; woda mineralna żelazno-wapienno-alka-

liczna w Wyszkowie. (Tamże, str. 705—711).
Pierwotne zapalenie ropne tkanki łącznój otacza

jącćj kiszkę prostą (periproctitis _purulenta). (Gaz.

Tek. T. VIII, 1870, str. 765—770)
Kilka uwag o prawie przyrody. Warszawa, Ge-

bethner i Wolff, 1876, w 8-ce, str. 67.
O sposobach stwardniania i zabarwiania tkanki

ośrodków nerwowych (Progres módical, 1877, Nr. 39).
Toż, w Gaz. lek. T. XXIII, 1877, str. 247—250,

289—292).
Izmienienja w spinnom mozgu amputirowannych

sobak. S.-Pietierburg, 1879, w 8-ce, str. 66, 4 tab.
Diss. inaug. Uwień*zona przez akademią nauk w Pe-
tersburgu nagrodą z zapisu D-ra Rkliekiego.
Zmiany w rdzeniu kręgowym amputowanych psów.

(Pam. t. 1. w. T. LXXYI, 1850, str. 571—95082).
Melanosis medullae spinalis jako powikłanie para-

liżu postępowego. (Tamże, T. LXKVII, 1881, str.
261—292)

Toż, w Archives de physiologie, 1881.
O budowie pnia nerwu słuchowego. (Pam, t. l. w.

1882, str. 63—77, 1 tab.
Toż, po rossyjsku.

1882). :
Kilka rysów z symptomatologii obłąkania epilep-

tycznego. (Gaz. lek. 1882, Nr. 15—16).
Rzut oka na pierwotne obłąkanie (primare Ver-

rliektheit). (Medycyna, 1882, Nr. 3, str. 37—41. Nr. 4.
str. 53—57. Nr. 5, str. 69—78).

Erndtel Krystyan Henryk, ur. w Dreznie
1670 r., nauki lekarskie pobierał w Lipsku,
w latach 1706 i 1707 zwiedził Hollandy4
i Anglią, 1710 powołany przez Augusta IT
na lekarza nadwornego przybył do War-
szawy, gdzie wiele lat przemieszkiwał. Um.
w Dreznie 17 marca 1734 r. Wydał:
Warsavia physiee illustrata siye de aćre, aquis,

locis et incolis Varsaviae, eorundemque moribus et
morbis tractatus. Qui annexum est viridarium vel
catalogus plantarum cirea Varsaviam nascentium.
Dresdae, J. Ohr. Zimmermann, 1730, w 4-ce,str. nl. 8,
str. 247, 132, 2 ryciny.

(Toprografią lekarską Warszawy Erndtel'a streścił
Dr. W. Olbratowiez w Pam. T. L. W. T. XIV. Nie-
które szezegóły z opisu Erndtela wyjęte umieścił A.
Wolffw Roczn. T. P. N. T. XXI, 265).
Ex veneno salus. Giess. 1691, w 8-ce.
De usu historiae naturalis exotico-geographicae in

medicina. Lipsiae. 1700, w 4-ee.
De itinere suo anglicano et batavo annis 1706 et

1707 facto, relatio ad amicum. Lipsiae, 1710, w 8-ce.
Toż, Amstelodami, 1711, w 8-ce.
Relatio de morbis anno 1720 Varsaviae grassatis.

Dresdae.
Relatio de morbis anno 1730 Varsaviae grassatis.
De veneno salutem sistens. Lipsiae, 1701. .
De flora japanica. Epistola ad J. P. Breyne. Dres-

dae, 1716, w 4-ce.
Plantarum circa Sedlitzenses thermas elenchus.

Norimb., 1723, w 4-ce.

(Wraczebnyja Wiedomosti,



Ernst—Ewaldt.

De plantis circa tuermas Teplicenses erescentibus.
1738. (Acta acad. nat. eurios. T. XIII).

Por. Eneykl. powsz. VIII, 389. Haller: Bibl. med.
pract. LV, 10), 101, VIII, 269. Bibl. botaniea, II, 101.
Plouequet, V, 568, VI, 10. Gąsiorowski, II, 367.

Ernst Karol Ferdynand, ur. 1794 r. we
wsi Wyszwiłach na Litwie, nauki gimna-
zyalne pobierał w Tylży, medycyny słu-
chał w Królewcu i Berlinie.
De corneis humani eorporis exerescentiis, quarum

generali brevique notitiae singularis casus de homi-
nis eujusdam corneis exerescentiis adjeetus est. Be-
rolini, typis G. L. Krause, 1819, w 4-ce, str. 28, 2 tb.
Diss. inaug.

* Esmarch.
O sposobach niesienia pierwszćj pomocy w nagłych

przypadkach. Dziełko prof. Esmarcha przełożyłiprze-
robił Dr. K. Grabowski. Kraków, nakł. Krzyżanow-
skiego, 1883, w 8-ce, str. 98.

Essencya dulcis, jakie jest lekarstwo, br., b. W. r.,
druk stary gocki.

Estreicher Aloizy Rafał, syn Dominika,
malarza z czasów Stanisława Augusta, ur.
w Krakowie 21 czerwca 1786 r. Jeszcze ja-
ko magister chirurgii, był od r. 1804/5 po-
moenikiem przy Adamim, profesorze wete-
rynaryi w Krakowie i naukę tę wykładał
w języku polskim. W marcu 1807 r. uzys-
kał stopień doktora medycyny. Za księ-
stwa warsz. (1809 r.) objął w wydziale fi-
lozoficznym katedrę historyi naturalnćj
(zoologii, botaniki i mineralogii). Od r.

1813 wykładał tylko dwie pierwsze nauki;

po reorganizacyi uniwersytetu 1833 r., zno-

wu trzy przedmioty na nim ciążyły. Obo-

wiązki professorskie sprawował do I kwiet-

nia 1843 r. W r. 1826 był z wyboru uniw.

członkiem senatu rządzącego wolnego mia-

sta Krakowa, dwukrotnie piastował dosto-

jeństwo dziekańskie, 1831 — 1833 był rek-
torem uniwersytetu a zarazem prezesem

tow. nauk. krak. Umarł 1 sierpnia 1852 r.

Przejęty żywą dla natury miłością, corocz-

nie od 1804 r. odbywał pieszo wycieczki po

kraju, zajmując się poszukiwaniami przy-

rodniczemi, już to sam, już tóż wspólnie

z Hacquetem, Fort. Christianim, Polacz-

kiem, W. Besserem i innymi. W podró-
żach po Europie zaznajomił się z obeymi
naturalistami i był dla nich wyobrazicie-
lem przyrodników polskich. W dziełach en-.

tomologicznych cudzoziemskich pod wie-

lu owadami polskimi czytamy nazwisko

Estreichera a Besser rozszerzył pamięć je-

o imienia nazwaniem pewnój szczypawki

podolskićj (Carabus Estreicheri). Bogaty

swój zbiór, plon przeszło 30-letnićj pracy,

złożony z przeszło 81,000 owadów, 5,000

minerałów i 8,000 roślin sprzedał 1850 r.

dla gabinetu warszawskiego. Inny zbiór,

15,000 owadów, otrzymał w darze po jego

zgonie uniwersytet jagielloński.J Oprócz
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spisów roślin ogrodu botanicznego, które
prawie corocznie ogłaszał, wydał:
Rzecz o stanie ogfodu botanieznego.

ści naukowe, 1328).
Zdanie sprawy z berlińskiego zjazdu uczonych

mężów. Kraków, 1828, w 4-ce, str. 12. Osobn. odb.
z» Gońca krak.

Zdanie sprawy z czynności tow. nauk.krak, z r.
1832. (Roczn. tow. nauk. krak. 1833, T. XV, 43).

Głos Rektora Uniw. Jag. (obejmujący rzecz o pra-
cach badaczy przyrody na zjeździewWiedniu 1832 r.)
Kraków, 1832, fol. str. 2.

Głos Rektora Uniw. Jag. (obejmujący dzieje r0z-
woju rodu ludzkiego). Kraków, 1833, w4-ce, str. 15.

Rzecz krótka o gabinecie mineralogicznym uni-
wersytetu Jagiellońskiego. (Roczn. wyd. lek. 1842,
T. V, str. 42—76). .
Wiadomość o muzeach: entomologicznóm, minera-

logicznóm i botanicznóm. (Bibl. warsz. 1846).
Życiorys Dominika Estreichera, malarza z czasów

Stanisława Augusta. (Bibl. warsz. 1847, T. IV, 664).

Nadto zagranicznym uezonym udzielał wiadomo-
ści dotyczących nauk przyrodniczych w kraju na-
szym. I tak: B:ignollemu Janowi z Modeny, w rę-
kopisie franeuzkim z 20 arkuszy złożonym, przesłał
rzecz 0 ogrodach w Polsee tak prywatnych jak
i publicznych; dla niego także opracował polską
bibliografią ogrodnictwa, gospodarstwa, medycyny,
górnietwa, mineralogii i zoologii. Dla Mejera z Kró-
lewca i de Candolla z Genewy opisał roślinność
Polski a w szczególności florę Krakowa. Lueas
z Paryża otrzymał od niego wiadomość o stanie mi-
neralogii i botaniki w Polsce. Nowosileowowi złożył
sprawę o roślinności Litwy, szezególnićj okolie
Krzemieńca. Do dzieła Wielogłowskiego (Hist. to-
pogr. opis województwa krak.) dodał opis tego wo-
jewództwa pod względem roślinności. W” dziele H.
Kołłątaja (Badania o początkach rodu ludzkiego,
1842) znajdujemy liczne Estreichera uwagi.

Por. A. Waga: Wspomnienie o A. R. Estreiche-
rze. (Bibl. warsz. 1853, I, str. 189—194). Roczn. wyd.
lek. 1842, str. 161, 162; 1848, str. 40. Eneykl. pow.
VIII, 447.

Esuriens Absalon, aptekarz poznański
z drugiój połowy XVI wieku; miał sobie
zleconą 1570 r. rewizyą win w Poznaniu
sprzedawanych.

Por. Łukaszewicz: Obraz m. Poznania, I, 188.

* Ewald E. C.
O trawieniu. Wstęp do wykładu klinicznego cho-

rób narządów trawienia. Przełożył Dr. L. A. An-
ders. Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza i W. No-

akowskiego, 1882, w 8-ce, str. 89. Odb. z Medycy-
ny, T. VIII, 1880.

Ewaldt Beniamin, urodz. w Gdańsku 28
październiku 1674 r., medycyny uczył się

w Królewcu, Erfurcie i w Halli i w tóm

ostatnióm mieście 1697 r. stopień doktorski

uzyskał, W r. 1701 przybył do Królewca

i tu 1705 r. został professorem na wydziale

lekarskim. Um. 24 października 171) r.
Disputationes de Polonia nunquam tributoria. Dan-

tisci, 1693, w 4-ce, k. 57. ź

De impotentia virili. Halae, typ. Chr. Salfeldii,

1697, w 4-ce, k. nl. 10. Diss. inaug.

De podagra. Dantisci, 1697, w 4-ce, str. 47.
Diss. de sanitate hominis morbosa. Regiomonti,

1701, w 4=0e. R ć

De medieo practieo dubitante an subtilitates in

praxi usum habeant. Regiomonti, 1701, w %-ce.

8

(Rozmaito=
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Diss. de pulvere sympathetieo. Regiomonti, 1702,

w 4-00.
Diss. de formicarum usu in medicina. Regiomon-

ti, 1702, w 4-ce.
Diss. de auro fulminante. Regiomonti, 1704, w 4-0.

Diss. de obstetrice ineulpata. Regiomonti, 1707,

w 4-08.
sa de eunuchis et spadonibus. Regiomonti, 1707,

w 4-0e.
Diss. de morbo Ezechiae per fieum eurato.

giomonti, 1708, w ś-ce.

Diss. de sanitate per mel et oleum conserVandi.

Regiomonti, 1711, w 4-ce.
Diss. de somno. Regiomonti, 1711, w 4-ce.

Diss. an foetus humanus vivus vel mortuus natus

sit. Regiomonti, 1716, w ce.

Problematum medicorum specimina publica. Re-

giomonti, 1717—1724, w 4-00.

Diss. de uroscopiae usu et

"1718, w 4=ce.

Exelbrirth Edw. rodem z Tarnopola.
Venenorum effectus et medela. Pestini, 1842,

w 8-ce, str. 31. Diss. inaug.

Re-

abusu. Regiomonti,

ExelbrirthEytmin.

Eydrygiewicz Józef Abdon.
Des hernies abdominales. Paris, 1850, w 4-€e,

str. 68. Those.

Eytmin Tadeusz, rodem z Wilna, stopień

doktorski uzyskał w Paryżu 1842 r., prak-

tykował w Verviers we Krancyi.

These pour le doctorat en módecine prósentóe et

soutenue le 31 mai 1842. 1. Determiner si les moyens

pharmaceutiques peuvent ótre appliquós au traite-

ment des varices; quels sont les avantages et les

inconvenients des ineisions pratiquóes aux veines

yvariqueuses, et de Vexcision des tumeurs variqueu-

ses. 2. Quelle est la valeur sómćiologique des sig-

nes fournis par Finspeetion et par la palpation des

veines? 3. Quelle est la composition des sues acides

retirós des fruits, par quels procedós obtient-on ces

sues, et comment proeede-t-0n A leur elarification?

Quelle diffórence y a-t-il entre ces sucs avant et

aprós leur clarification? Par quels procódós les eon-

serve-t-on? 4. De la membrane pupillaire et des plis

de > Paris, impr. de Rignoux, 1842, w 4-06

str. 28.



Fabian—Falewicz.

Fabian Szymon, magister farmacyi, spól-
czesny właściciel apteki w Nowym Dworze.
Farmacya. T. I zawierający początki botaniki

i farmakologią. Warszawa, nakł. autorów, w druk.

Łątkiewicza, 1835,w 8-ce, k. nl. 4, str. 452. T. II za-

wierający część praktyczno-chemiezną. Tamże, tegoż

roku, k. nl.2, str. 4/6. T.1II zawierający dalszy
ciąg farmacyi w r. 1835 wydanćj. Warszawa, nakł.
autorów, w druk. M. Chmielewskiego, 1844, w 8-ce,
k. nl. 2, str. 220.

(Dzieło ogłoszone wspólnie z T. Heinrichem).
Farmacya. T. I. Początki botaniki i zoologii, che-

mia organiczna i farmakognozya. Edycya druga
poprawna i znacznie powiększona. Warszawa, na-
kład autora, w druk. Gaz. eodziennćj, 1852, w 8-ce,
k. 1, str. 508, spisu k. 9. T.II. Chemia nieorga-
niczna i farmacya w ścisłóm znaczeniu (z 12 ryci-
nami). Tamże, 1852, w 8-ce, str. 694i XXII. T. IL,
czyli supplement tomu I i II edycyi drugićj z x.
1852. Warszawa, w drukarni banku polskiego, 1858,
st 1; 190 106:
O sztucznych wodach morskich. (Pam. lek. warsz.

T. II, str. 132—135).
Ueber die Zersetzung des Sublimats durch einige

Pflanzenstofte. (Leo, Magazin, T. I (d-y posz.), 1828,
str. 103—111).
Ueber das Verhalten des Calomels zu einigen

andern Stoffen. (Tamże, T. I, str. 413—430).
Ob. Heinrich T'eodor. E
Fabian Aleksander, syn poprzedzającego,

ur. 1847 r. w Nowym Dworze, do gimna-
zyum uczęszczał w Warszawie, i tu późnićj
przykładał się do nauk lekarskich (1866—
1871). Wr.18/2 mianowanyzostał lekarzem
Wschodniego okręgu górniczego w Suche-
dniowie; w r. 1878 przeniósł się do Dąbro-
wy górniczój. W r. 1882 pełnił obowiązki
lekarza w zakładzie wodoleczniczym D-ra
Czerwińskiego w Fiirstenhoffie.
O mechaniznach w mózgu żaby tamujących odru-

chy rdzenia. (Gaz. lek., T. VILI, 1869, str. 161—167).
Zarośnięcie odbytu wrodzone (atresia ani congent-

ta). Proctoplastiea. Wyzdrowienie. (Tamże, T. XXIV,
1878, str. 1—5).
Q pylieach (pneumonoconioses). (Tamże, T. XXIX,

1880, Nr. 4, 5, 6, 8, 10, 16, 21, 22, 23, 24, 26).
Słówko o Śmierci i jój przyczynach. (Zdrowie, 1878,

T. I, Nr. 11, 12, 13).
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Przyczynek do leczenia chorób gorączkowych chło-
dnemi kąpielami. (Rzecz napisana na temat konkur-
sowy Warsz. tow. lek. i uwieńczona nagrodą). (Pam.
t. 1. w. T. LXXIV, 1878, str. 227—371).

Toż, w osobn. odb.. Warszawa, 1878, w 8-ce,
str. 138.

(Ocena przez Dobrskiego w Pam. tow. lek. warsz.
str. 173—189 i Dunina w Medycynie, 1878, Nr. 32).

Zur Theorie des Cheyne-Stokesschen Athmungs-
phaenomens. (Rozprawa doktoryzacyjna przedsta-
wiona 1881 r. wydziałowi lekarskiemu uniwersytetu
dorpackiego).
Wspólnie ze Stoczmannem ogłosił: o wpływie ner-

wów na oddóchanie. (Gaz. lek. 1871, T. X).
Toż, w osobn. odb. Warszawa, Berger,

w 8-ce, str. 33.
Rozprawa ta była drukowana po rossyjsku 1870 r.

w Warsz. uniwersitetskich Izwiestiach i uwieńczona
złotym medalem przez wydział lekarski.

Nadto oprócz wielu streszczeń, wyciągów i spra-
wozdań umieszczonych w Gaz. lek. od 1869 do 1879,
przełożył dzieła; Dondersa, Duflosa, Hoha (ob.).

Fabius Hercinianus, ob. Tylkowski Woj-
ciech.

Fabricius, lekarz gdański, około 1668 r.
stosował wstrzykiwania leków do żył w ce-
lach terapeutycznych.
"Por. Gąsiorowski: 1. e. T.II, str. 431. Sprengel:
Versuch e. pragm. Geschichte d. Arzneik, T. IV,
str. 94. ;

* Fabricius.
O kuracyi wodą zimną, czyli naynowsze sposoby le-

czenia prędko i gruntownie wielu nayniebezpieczniey-
szych chorób za pomocą wody zimnóy, z dwoma do-
datkami obeymującemi przykłady szezęśliwie doko-
nanych kuracyy za pomocą teyże wody. Z drugićj
edycyi na polski język przełożył I. Kulesza. Warsza-
wa, nakł. Sennewalda, 1835, w 8-ee, str. XVIILi 3250.

Falewicz Karol.
Uwagi o nadużyciu spirytusowych napojów. Pe-

tersburg, 1859, w 12-ce, str. 53.
Falęcki Józef, ur. 2 marca 1829 r. we wsi

Sanoczku pod Sanokiem; ukończywszy na-
uki szkolne w r. 1848, jako słuchacz filozo-
fii w uniw. lwowskim, brał czynny udział
w ówczesnych ruchach; odbył kampanią
węgierską a późniój został wcielony do woj-

1871,
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ska austryackiego. Uzyskawszy urlop na

czas nieograniczony, rozpoczął 1851 roku

w Krakowie studya lekarskie i tam 1857 r.

stopień doktora medycyny uzyskał. Na-

stępnie przez lat 4 był adjunktem kliniki

lekarskiój krak. a niejednokrotnie zastępo-

wał w wykładach mistrza swego Dietla,

gdy tenże jako poseł na sejm. krajowy zmu-

szony był wydalać się do Lwowa. MOE,

1868 przeniósł się na stały pobyt do Kró-

lestwa. W r. 1873 zapadł ciężko na zdro-

wiu; rozwijała się w nim choroba części

środkowych układu nerwowego, która 28

kwietnia 1879 r. położyła kres jego życiu.

Wiadomość z kliniki prof. Dietla (ostry gościec

stawowy i wada serca). (Przegl. lek. 1862, Nr. 11,12).

O moczeniu cukrowem (melitwia). (Tamże, 1862,

Nr. 27—231). eż A

Zapalenie płue obustronne. Z kliniki lek. prof.

Dietla. (Tamże, 1863, Nr. 1, 2). RE
Wędrująca śledziona, zapalenie otrzewny, Smiert.

(Tamże, 1863, Nr. 18).
O gimnastyce hygienicznćój i lekarskiej. Warsza-

wa, druk. Pruskiego, 1863, w 8-ce, str. 44.
'Poż, w Pam. tow. lek. warsz, 1863, T. XLIX, str.

257 i nast.
Szkie semiotyki uroskopijnej. Kraków, 1865, w 8-00,

str. IV, 180. (Ocena Domańskiego w Przegl. lek.

1866, Nr. 5).
Opadnienie śledziony. (Pam. tow. lek. warsz, 1864,

T. LI, str. 303 i nast.). c

Wykaz statystyczny chorób w klinice lekarskiej

krakowskićój leczonych od r. 1851 do 1868.
Do ZSR płuć. (Przegl. lek. 1863, Nr. 24, 32—

„ 31). ;
sZapalenie opłucny. (Tamże, 1864, Nr. 11, 18,
AdOÓ:

3. Durzyca. (Tamże, 1865, Nr. 31, 39—41, 52. 1866
Nr. 2—4).

4. Zimniea. (Tamże, 1866, Nr. 30—88).
Wyjątki z notat klinicznych. (Tamże, 1867, Nr.

Odpowiedź na uwagi D-ra Gilewskiego, do notat
klinicznych podane. (Tamże, 1867, Nr. 18, 19).

Falęcki Krzysztof, rajca lubelski, promo-
wany do stopnia doktora filozofii w Krako-
wie 1612 r., wsławił się szezęśliwóm lecze-
niem. Umarł 1640 r. przeżywszy lat 49.
Zmane są jego: ;
Epicedium in funus Andr. comitis de Tenczyn (1618).
Lacrymae in. funere Adami Falęcki (1611).
Por. Muczkowski: Lib, promot. 268, 272. Starowol-

ski: Mon. Sarm. 760. Grąsiorowski: II, 198.
Falimierz Stefan, rodem z Poznania, był

lekarzem Jana Tarnowskiego, hetmana
i kasztelana krakowskiego za panowania
Zygmunta Starego. Wydał zielnik p. t.:
O ziołach y o moczy gieh. O paleniu wodek z zioł.

O oleykoch przyprawianiu. O rzeczach zamorzkich.

O zwierzętach, o ptaczech y o ribach, O kamieniu

drogim. O urinie, o pulsie, y o inych znamionach.

O rodzeniu dziatek. O naucze gwiazdeczney. O sta-

wianiu baniek. Y o puszczaniu krwie. O rządzeniu

czasu powietrza morowego. O lekarztwach doświad
czonych na wiele niemoczy. O naucze barwierskiey.

Qum gratia et privilegio. (Tytuł czerwono drukowa-

ny w ramkach czarnych z ozdobami z roślin i osób
złożonemi). Na ostatnićj karcie: Florian Unglerius
z wielką pilnością imprimował. W wigilią śwątecz-

Falęcki—Faust.

ną szezęśliwie dokonał, Lata od narodzenia Bożego
1534, w 4-ce. Przyp. Janowi br. z Tęczyna.
Nad układem tego zielnika dwóch pracowało: Ste-

fan Falimierz i H. S. Znaczna część jest przerobie-
niem i skróceniem dzieła: Ortus (Hortus) sanitatis,
którego autorem Joannes Cuba, medieus augustanus
(Moguntiae, Schóffer, 1485).

Por. Lelewel: Bibl. ksiąg, I, 171. Bentkowski: 1. e.
II, 391. Janociana, III, 123. Arnold: Monumenta...
str. 26 — 32. Eneykl. pow. VIII, 633. Maciejowski:
Dodatki... str. 323. Wizerunki i roztrząsania nauk.
1839, T.XI, str. 182, 140 — 148. Oettinger: Rys...
str. 174).

Faliner Ludwik syn kupca warsz., towa-
rzysz i przyjaciel Le Bruna, ukończywszy
nauki lekarskie 1824 r. w Warszawie, wy-
jechał dla dalszych studyów do Paryża
i tam 27 maja 1827 r. życia dokonał.

Faliński Jan Stanisław, rodem z Radomia.
De la premitre menstruation. Montpellier, 1834.

These.
Faliszowski Krzysztof, ob. Lessius.
Falkensohn Behr Isaschar, ur. w Sałan-

tach na Żmudzi 1746 r.
Animadversiones quaedam ad illustrandam phreni-

tidis eausam. Halae, 1772, w 4=ce. Diss. inaug.
Kika eines polnischen Juden. Mittau, 1772,

W 8-ce,

Fanecyusz Jerzy, doktór medycyny i fi-
lozofii, był około 1625 r. burmistrzem m.
Poznania.

Por. Łukaszewicz: Opis m. Pozn. II, 152. .

Farenholc Wilhelm, nader wzięty lekarz
podolski, wspólnie z J. Rolle ogłosił:
O śmiertelności w gub. podolskićj. (Pam. tow. lek.

warsz. 1866, T. LVI, str. 2, 137, 287).
Farmakologia podręczna, czyli lekoznawstwo

w skróceniu dla eodziennego użycia ułożone przez
Romualda S. Kijów, Zawadzki, 1857, w 8-ce, str. 225.
Farmakopea szpitalna (Pharmacopoea nosocomia-

lis). Warszawa, w drukarni przy ulicy Rymarskiej,
Nr. 748, 1838, w 16-ce, str. 105 i IX.
Farmakopeja szpitalna ułożona przez Radę Lekar-

ską Królestwa Polskiego i zatwierdzona przez Ko-
misyą Rządową Spraw wewnętrznych i duchownych.
Warszawa, 1860, w 8-ce, str. 146 1 VII.
Dodatek pierwszy do Farmakopei szpitalnój ułożo-

nój przez a Lekarską Król. Polskiego i zatwier-
dzonćj przez Komisyę Rządową Spraw wewnętrznych
i duchownych, 1861, w 8-ce, k. 4.

Dodatek drugi... 1862, w 8-ce, k. 4.
Dodatek trzeci... 1862, w 8-ce, k. 4.
0b. Pharmacopoea.

* Faust Barnard Krzysztof (1755—1842).
Katechizm zdrowia dla użytku szkół y domowey

edukacyi. Ze czterema obrazami. Z niemieckiego na
polskie wytłómaczony, przez Krzysztofa Celestyna
Mrongoviusa. Warszawa, M. Gróll, 1735, w 8-ce,
str. 104
Toż. Warszawa, 1805, w 8-ce.
Katechizm dla utrzymania zdrowia służący dla po-

żytku szkół i domowego wychowania w ięzyku nie-
mieckim napisany, a teraz z różnemi przestrogami
iprzydatkami z naylepszych autorów wyiętemi, na
oyczysty ięzyk przetłómaczony przez N. B. Poznań,
w druk. Dekera, 1795, w 8-ce, str. 104.

"Toż, tamże, 1797, w 8-ce, str. 4, 104, 3.
Katechizm zdrowia. Przekład z niemieckiego przez

B. Frydrycha. Warszawa, druk. J. Węckiego, 1829,
w 8-ce, str. 259. nl. £4i 3



Fayans—Felwer.

Fayans Maurycy, ur. w Sieradzu 1835 r.
Quatenus ehloroformium in parturientibus adhibe-

re liceat. Vratislaviae, 1858, w 8-ce, str. 22, Diss.

inaug.

De febrihus liber in quo earum causae, Signa, pro-

gnoses, euratio juxta doctrinam Hippoeratis aliorum-

que posterioris aetatis eelebriorum, et etiam praxim

selectam atque singularem quorundam hujus aevi ex-

pertissimorum medieorum, cum breviter tum suffi-

cienter traduntur. Non solum medicis ad eurandum

verumetiam reliquo omni hominum generi ad praeca-

yendum apprime utilis ac necessarius. Cracov., St.

Germański, 1616, w 8-ce, k. 2, str. 85.

0 Febrze przepuszczającćj epidemieznćj, Warsza-

wa, 1847, w 8-ce, str. 35.

Fechner Mateusz, nadworny lekarz Zy-

gmunta Wazy, rodem ze Wschowy, teść

Jonstona, należał do grona zawezwanych

do narady w celu orzeczenia o zdolnościach

umysłowych Krystyny Poniatowskićj

(1629 r.).
Por. Gąsiorowski: T. II, 192, 203. Arnold: Roezn.

T. P. N. W. T. VII, 264.

Federowicz Władysław Leopold, rodem
z Warszawy, obecnie przebywa w Paryżu,

gdzie 1866 r. stopień doktorski osiągnął.
Wystąpienie płodu zewnątrz macicy w czwartym

miesiącu ciąży. IĘ: lek. 1860, Nr. 21).

Du diagnostie diffórentiel des angines. Paris, 1866,

w 4-ce, str. 34. Diss. inaug.

Nadto pomieszezał wiele wyciągów i sprawozdań,

w Gaz. lek.

Feigel Longin, ur. 1845 r. w Błudnikach

w obwodzie Stanisławowskim w Galicyi;

do gimnazyum uczęszczał w Czerniowcach

a późnićj we Lwowie; mając lat 17 wkro-

czył do Królestwa i przyjmował udział

w ówczesnych rozruchach. Odsiedziawszy

rok w więzieniu, zapisał się na wydział le-

karski uniwersytetu jagiellońskiego; dy-

plom doktorski osiągnął w r. 1870. Blizko

trzy lata był asystentem prof. Biesiadec-

kiego przy katedrze anatomii patologicz-

nój; w lutym 1873 r. mianowany został pro-

sektorem przy szpitalu powszechnym we

Lwowie a nadto 1874 r. Jekarzem sądowym;

wreszcie 1878 r. docentem medycyny są-

dowój na wydziale prawniczymwszechniey

lwowskiej. Kilka lat był sekretarzem to-

warzystwa lekarzy galicyjskich a w r. 1875

sekretarzem generalnym drugiego zjazdu

lekarzy i przyrodników polskich, jaki od-

był się we Liwowie.
Uwagi nad przypadkiem zadziergnienia (strangu-

latio) jelit w worku przepuklinowym. (Roezn. tów.

nauk. krak. 1870, Poczet 3-ci, T. XXI).

Toż, po niemiecku; w Wien. med. Jahrbiicher 1876.

"Toż, w streszczeniu, w Przegl. lek. 1871, N. 27—30.

O budowie i przeznaczeniu szpiku kostnego. (Rocz.

tow. nauk. krak. 1872, T. XXI).
Toż, w streszczeniu, w Przegl. lek. 1871, Nr. 32.

Sprawozdanie z prosektorium szpitala powszechne-

go we Lwowie za r. 1873. (Sprawozdanie ze szpitala

powsz. lwowskiego. Lwów, 1875).
Niezwykły wypadek wady utworowój Serca. (Pa-

miętnik II-go zjazdu lekarzy i przyrodn. we Lwowie).
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Przypadek wydzielenia eewką moczową całój bło-

ny Śluzowćj i warstwy mięsnćj pęcherza moczowego

przy odchyleniu macicy (retroversio uteri) u kobiety

ciężarnój. Wyzdrowienie. (Przegl. lek. 1876, Nr.

16—18).
Krwiak śródmaciezny i otok maciey jednostronny

(haematometra et pyometra unilateralis) przy maci-

cy dwurożnćj rozdzielonćj (uterus bieornis septus)

i zamknięciu jednego rogu (z 2-ma rycinami). (Tam-

że, 1876, Nr. 22—24).

Wystąpienie glist (ascaris lumbrieoides) do jamy

brzusznój i zaplątanie w sieci wielkićj. (Tamże,

1877, Nr. 43, 44, 46, 47).

Przyczynek do anatomii patologieznój wgłobienia

jelit. Przepuklina jelit w worku sieciowym przy za-

głobie. (Tamże, 1677, Nr. 46—48).

O uwięzgnieniach wewnętrznych w skutek zwęźle-

nia jelit (nodus intestinalis) powstałych. (Tamże,

1878, Nr. 16—19).

Przyczynek do kazuistyki wrodzonego ułożenia ca-

łego jelita grubego w lewćj połowie jamy brznszaćj,

połączonego z wadą rozwojową krósek jelitowych.

(Tamże, 1878. Nr. 32, 33). ;

Uszkodzenie Śmiertelne zadane kosą. Zabójstwo

czy przypadek? (Tamże, 1876, Nr. 13).

Poród zaśniadu po doznanym urazie. Czy istnieje

uszkodzenie ciała? (Dwutyg. med. publ. 1877, str.

64—66).
Poród nagły w wychodku, czy dzieeiobójstwo.

(Tamże, str. 80—81, 93—103).

Zgorzelina rozległa i rozpad jelita w przepuklinie

po zastoinie kałowćj (obstruetio herniae, inearcera-

tio stercoralis). (Tamże, str. 154 —158).

Torbiel wiązadła obłego maciey, jako przepuklina

operowany. (Tamże, str. 177—182).

Uszkodzenie głowy, obłąkanie, śmierć; czy w sku-

tek doznanych urazów? (Tamże, str. 378—383).

Uszkodzenie głowy, przypady mózgowe po 6-u ty-

godniach, wyzdrowienie. (Tamże, str. 425—428).

Zapalenie kamyczkowe miedniczki nerkowćj (pye-

litis ealeulosa). (Tamże, 1878, str. 133d0 139).

Różne sposoby balsamowania zwłok. (Tamże, str.

173—176).
Ciężka choroba uszna. (Tamże, str. 346—348).

Kazuistyka rzadkich wypadków chorobowych ze

stanowiska patologiezno-anatomieznego i klinicznego.

Zeszyt I. Kraków, druk. Uniw. Jagiel. 1878, w 8-ce,

str. 2, nl. 121 XVII 9 rycin. (Odb. z Przegl. lek.

Dwutygodnika medyc. publicz. i Pamiętnika II zjaz-

du lek. i przyrodn. polsk. we Lwowie).

Otrucie gazem tlenku węgla a w szczególności ga-

zem świetlnym ze stanowiska. sądowo-lekarskiego.

Lwów, 1878, w 8-ee, str. 147 i 2 nl., z dedykacyą Dr.

St. Janikowskiemu, (rozprawa habilitacyjna). Ocena

Blumenstoka w Przegl. lek. 1878, Nr. 51, 52.

Podręcznik medycyny sądowój na podstawie dzieł

prof. E: Hoffmana, prof. Maschki i własnego doświad-

czenia dla użytku uezniów wydziału lekarskiego

i prawniczego, lekarzy i prawników. Lwów, nakł.

autora, 1883, w 8-ce, str. XII, 450, 7, rye.

Felwer Jan, doktór medycyny, towarzy-

szył 1638 r. królewiczowi J:anowi Kazimie-

rzowi w podróży do Hiszpanii. Gdy króle-

wicz, podróżujący incognito, przytrzymany

został przy brzegach południowój Francji,

jako podejrzany 0 przepatrywanie portów

na korzyść Hiszpanii, Felwer wraz z orsza-

kiem dzielił wszystkie przygody więzienia,

z którego dopiero 1640 r. wypuszezony z0-

stał,
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Por. Niemcewicz: Zbiór pamiętników, III, 24%,

274, 288.

Ferendini, rodem z Florencyi, przybyw-
szy do Polski, początkowo praktykował

w Lublinie, następnie objął obowiązki le-

karza nadwornego ks. Michała Czartorys-

kiego, wojewody wołyńskiego; a gdy ten

w charakterze posła, 11 lutego 1678 wyje-

chał do Moskwy, F. mu towarzyszył i z po-
dróży tój wrócił w maju 1679 r.

Por. Niemcewicz: Zbiór pamiętników o dawnej

Polsce, 'T. V, str. 168. Encykl. powsz. T. VI, 228.

- 'Fetter Rud. Al., ob. Vetter.

* Feuchtersieben (de) baron E. (1806—

15849).
Hygiena duszy Przełożył s wydania ośmnastego

Aug. Thugut. Warszawa, nakł. Henryka Natanso-

na, druk Jaworskiego, 1857, w 16-ce, str. VII, 213.

Ficki, b. ordynator kliniki położniczćj
warsz., spółczesny lekarz warszawski.

Operacya cięcia cesarskiego sposobem Porro wy-

konana. (Gaz. lek. T. 29, 1880, str. 179—181. 187
do 189).
Toż, w streszczeniu.

T. LXYVII, str. 225).

Fijałkowski Bazyli, promowany 1816 r.

w Krakowie, będąc jeszcze magistrem chi-

rurgii zastępował w r. 1813 i 1814 miejsce

„professora chirurgii praktycznój w uniwer-

sytecie jagiellońskim, później długi czas był

lekarzem w głównym szpitalu krakowskim.

Um. 2 czerwca 1840 r. Ogłosił:
De ulęeribus. Oracoviae, typ. Univ., 1816, w 4-ce,

str. 32. Diss. inaug.

Fijałkowski Jan Zefiryn, rodem z Żele-
chowa, był lekarzem wojska polskiego;

opuściwszy kraj rodzinny, stopień doktora

medycyny osiągnął 1834 r. w Montpellier;
praktykował w Lunel we Francji.

Kssai sur la position de łópaule du foetus avec

issue d'un bras. Montpellier, 1834, w 4-ce, str. 28.

These.

Fijałkowski Ignacy, ur. 1783 r. w Andry-

chowie w Galicyi; stopień doktorski osią-

gnął w Wiedniu. Przybywszy do Warsza-
wy 1809 r., objął obowiązki lekarza w szpi-

talu 8. Rocha a niebawem został mianowa-

ny naczelnym lekarzem pierwszój dywizyi

wojska polskiego. W r. 1813 został nazna-
czony pierwszym lekarzem w szpitalu Dzie-

ciątka, Jezus a w r. 1834 dyrektorem insty-

tutu położniczego, z tymże szpitalem połą-
czonego. Od r. 1819 był assesorem w ra-

dzie ogólnej dozorczćj szpitalów Król. Pol-

skiego, a od 1834 r. członkiem rady lekar-

skiój. W r.1828 objął w uniwersytecie

warszawskim opróżnioną przez śmierć prof.
Walburga katedrę położnictwa. Dosłużyw-

szy się emerytury, osiadł we wsi Zawidzu,

w powiecie mławskim, gub. płockićj i tam

25 sierpnia 1855 r. życia dokonał. F. był
członkiem Tow. przyj. nauk, tow. lekarskie-
go wileńskiego, warszawskiego, tow. nauk

(Pam. tow. lek. warsz. 1881,

Ferendini—Fijałkowski.

fizycznych, chemicznych i przemysłowych
w Paryżu.
De fistula ani et eastratione. Vindobonae, 1809,

w 8-ce, Diss. inaug.
Początki chirurgii. Wrocław, B. Korn, 1811, w 8-ce,

str. 286.
Rozprawa na zapytanie Tow. Król. warsz. przyja-

ciół nauk, ogłoszone na posiedzeniu publicznem tegoż

towarzystwa dnia 3-go kwietnia 1814 r. w osnowie

następującój: Towarzystwo wyznacza nagrodę me-

dalu złotego wartości 50 czerwonych złotych pisa-

rzowi, który najdokładniejszą poda instrukcyę ułożo-

ną w sposób najstosowniejszy do pojęcia ludu, mają-

cą za cel oświecić mieszkańców kraju w tóm, czego

się strzedz i eo czynić we wszelkich względach mają,

dla zapobieżenia uszkodzeniu zdrowiai życia. Uwień-

czona na posiedzeniu publicznem tegoż Towarzystwa

dnia 3 maja 1819. Warszawa, w 8-2e, str. 99.

Głos miany I października 1823 r. wszedłszy pierw-

szy raz do mównicy Nauczycielskiej, w obecności

dostojnego Rektora Uniwersytetu, szanownych pro-

fessorów wydziału lekarskiego, niemniej uczniów do

tego wydziału należących. Warszawa, 1828, w 8-ce,

str. 28. (0 operacyi symphyseotomia).

Zbiór wszelkich potrzebnych wiadomości akuszer-

ce. Warszawa, w druk. Głaz. warsz., 1842, w 8-ce,

str. 383, 22 tab.
Zdanie sprawy z trzechletnich dziejów instytutu po-

łożniczego, przy król. warsz. Uniw. istniejącego od1

września 1823 do 1 września 1826r. Warszawa,

1826, w 4-ce, str. 17, (Posiedzenie publiczne uniwer-

sytetu, 16 września 1526 r.).
Ueber das Kindbetterinnenfieber.

T. II, str. 55—103).
Zatrucie w następstwie wtarcia

sublimatowój. (Pam. tow. lek. warsz.
str. 11).

Phlegmasia alba dolens u mężczyzn. (Tamże, T. I,

1837, str. 12).
Lekarstwo Le Roy jako najdzielniejszy Środek

w chorobie artrytycznój. (Tamże, T. I, 1837, str. 12).

Utwór z kształtu i wejrzenia do migdała podobny,

wydobyty z wargi sromnój mniejszój. (Tamże, T. I,

1837, str. 13).
O wodowstręcie (1834). (Tamże, T. I, 1837. str. 23).

Szezęśliwe ukończenie ospy naturalnej wśród pie-

szo odbytój 30 milowój podróży, w zimn j porze roku

(1835). (Tamże, T. I, 1837, str. 33).
oaz zewnątrzmaciczna. (Tamże, T. I, 1837,

str. 38).
Pogruchotanie postrzałem kartaczowym kości g0-

leniowój; wyzdrowienie. (Tamże, T. 1,1837, str. 197),

Przelewanie się choroby wenerycznćj z rodziców

na dzieci. (Tamże, T. III, 1840, str. 54).

O użyciu occianu ołowiu w wypróżnieniach niszezą-

eych. (Tamże, T. III, 1840, str. 166).

Polip szyi macicznćj, utrudniający wyśledzenie sta-

wiającój się do porodu części dziecięcia i śmierć po-

8 jego przyczyny. (Tamże, 'T. III, 1840,
str. ;

Poród trwający kilka tygodni; wychodzenie płodu

kawałkami. (Tamże, T. V, 1841, str. 73).

Ślinogorz (cynanche parotidea) wywołany zagoje-

niem liszajów na nogach. (Tamże, T. V, 1841, str.40).

Zdanie sprawy dyrektora instytutu położniczego z r.

1841. (Tamże. T. VII, 1842, str. 43).
Skołowacenie ciała (tetanus), 3 spostrzeżenia.(Tam-

że, T. XIX, 1848, str. 5).
Poród utrudniony w skutek zwężenia miedniey, ex-

SS obrót na nóżki. (Tamże, T. XIX, 1848,

str. 8).
Wspólnie z Mylo spostrzegał:
Przyjście płodu na świat otworem, powstałym z pę-

knięcia tylnój sciany pochwy maci*znój i międzyszwu,

(Leo. Magazin,

w brzuch maści
D:44 1831,



Fijałkowski--Fischer.

który od strony pochwy w całości pozostał. (Tamże,

"T. I, 1837, str. 12).
W rękopisie pozostawił:
Rzecz o gorączee położniczćj (1827).
Oświecenie ludu wiejskiego w Polsce (1819).

Fijałkowski Stanisław Justyn, ur. 8 maja

1853 r. w Wilnie, do gimnazyum uczęszczał

w rodzinnóm mieście, nauk lekarskich słu-

chał w Moskwie (1871—1875). Krótki czas

pełnił obowiązki asystenta w moskiewskim

szpitalu oftalmieznym. W r. 1876 miano-

wany lekarzem wojskowym, od r. 1877 jest

ordynatorem w oddziale ocznym szpitala

wojskowego w Dynaburgu. Za jego stara-

niem założone zostało w Dynaburgu towa-

rzystwo Wsparcia niezamożnych uczniów

szkoły realnćj. Jest członkiem tow. lekar-

skiego wileńskiego.
Ob adonis vernalis. (Wracz, 1+80, Nr. 15)

Nieskolko słow po powodu zaboliewania głaz pri

cingie. (Tamże, 1880, Nr. 20).
Praktiezeskija zamietki iz oftałmołogiczeskoj te-

rapewtiki. (Tamże, 1880, Nr. 30).

Nieskolko bolieje riedkich słuczajew iz oftałmo-

łogiczeskoj kazuistiki. (Tamże, 1880, Nr. 38, 42, 44).

Słuczaj papuleznago Sifilida konjunktiwy głazna-

go jabłoka. (Tamże, 1881, Nr.5).

Materiały k woprosu o wlijanii bani na zdorowyj

i bolnyj głaz czełowieka. (Tamże, 1881, Niej

Die seorbutischen Augenerkrankungen. (Centrabl.

f. prakt. Augenheilkunde. Berlin 1880, zeszyt sier-

pniowy). Sprawozdanie Rydla w Przegl. lek. 1880,

Nr. 47.
Głaznyja sanitarnyja stancii, K patołogiczeskoj

anatomii skorbutnych porażenij sojedinitelnoj o0bo-

łoczki głaza. Kliniczesko-oftałmołogiczeskija nabliu-

dienja. K woprosu o szkolnoj miopii.

Nadto brał udział w przekładzie oftalmologii D-ra

Szokalskiego na język rossyjski.

Fijałkowski Stefan, stopień doktora me-

dycyny osiągnął w Lejdzie 1765 r.; następ-

nie zamieszkał w Petersburgu, gdzie objął

ster szpitala wojskowego.
De methodo studii medici. Leydae 1765. Diss. inaug,

a actione ventrieuli in ingesta. Leydae, 1765,

w 4-0e.
Por. Richter: Geschichte der Med. in Russland, T.

III, str. 485.

Fijok Roman, ur. 7 lipca 1843 r. wWar-
szawie, nauki gimnazyalne odbył w Rado-

miu, medycyny słuchał w wydziale lekar-

skim szkoły głównój 1862-1868; umarł 14

czerwca 1881 r., pozostawiając żal powszech-

ny, szczególnićj między ubogą klassą mie-

szkańców Warszawy, z którymi dzielił się

krwawo zapracowanym groszem.

Filipecki Józef, brat przyrodni sławnego

lekarza Gagatkiewicza, ur. w Warszawie

1757 r., nauk lekarskich od 1774 r. słuchał

w Wiedniu i tam 1781 r. stopień doktora

medycyny uzyskał. Po dwuletniej podróży

naukowój po Europie, osiadł w Warszawie

i niebawem objął obowiązki lekarza w szpi-

talu Dzieciątka Jezus, które przez lat 16

sprawował. Przyłożył się wraz z innymi

do założenia szkoły chirurgicznój w War-
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szawie; w nićj nauczał fizyologii. W na-

grodę zasługo został medalem

złotym „,Bene merentibus.* Był szefem wy-

działu policyi medycynalnój. Um. 1810 r.
Observationes cirea naturam plantarum. Viennae,

1781, w 8-ce, str. 46. Diss. inaug.

Wiele prae rękopiśmiennych złożył w Tow. P. N.,

jak Rada dla starych względem utrzymania ieh

zdrowiai wiele innych.
Nadto wspólnie z Soczyńskim przełożył dzieło

Lerneta o morze.
Por. Roczn. T. P. N. VIII, 68, 74. X, str. 352—

360. (Pochwała jego zasług przez Szaniawskiego).

Filipowicz Jan, lekarz wileński; od nie-

go zakupiony został plae w celu rozprze-

strzenienia zamku, w którym mieszkała

Helena, żona Alexandra, króla polskiego.
Por. Kraszewski: Wilno, III, 308.

Filipowicz Kazimierz, ur. w Radomiu L

marca 1845 r.; ukończywszy nauki szkolne

w gimnazyum realnóm w Warszawie 1861

roku, odbywał praktyczne studya w zakła-

dach górniczych Królestwa, następnie dwa

lata uczęszczał na wydział matematy czno-

fizyczny uniwersytetu Jagiellońskiego. Od

roku 1864 kształcił się w Paryżu w mate-

matyce i naukach przyrodniczych; późnićj

medycyny słuchał w Witrzburgu i tu sto-

pień doktora 1870 r. uzyskał. Powtórzyw-

szy egzamin lekarski w Dorpacie 1SCEO,

osiadł w Warszawie jako lekarz praktycz-

ny. W latach 1880—1882 kierował redakcyą

„Kroniki lekarskiej.
Ueber Basedow'sche Krankheit. Wiirzburg, Bee-

ker, 1870, w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.
Wypadek szybkiego zmniejszenia się chronicznego

obrzmienia śledziony pod wpływem środków przeciw-

zapalnych. (Gaz. lek. DT. XXIV, 1878, str. 17—19).

Spis mchów, wątroboweów i porostów z niektó-
rych stanowisk Królestwa Polskiego, a mianowicie

z doliny Ojcowskićj i Bentkowickićj, okolie War-

szawy, Łukowa, Puław i Brześcia Litewskiego ze-

branych i oznaczonych w latach 1577i 1879. (Osob.
odb. z Pamiętnika fizyograficznego, 1881), w 8-ce,

str. 10. (161 preparatów mikroskopijnych odnoszą-

cych się do powyższćj pracy przedstawił w Krako-

wie naIII zjeździe lekarzy i A polskich).

„Rośliny skrytokwiatowe (Re amae). Opisanie

ich budowy, tudzież sposobów zbierania, preparo-

wania i badania. (Wszechświat, 1882, str. 17, 67,

90, 196, 215, 513, 532, 553, 571, 583).

Fink Rupert, lekarz wileński, żył w dru-
giój połowie XVI stulecia.

Por. Adamowicz: Krótki rys... str. 18.

Fischer Adam, ur. w Wilnie 1794 r., po-
ezątkowo oddawał się farmacji, auzyskaw-

szy stopień prowizora, zapisał się na wy-

dział lekarski uniwersytetu wileńskiego

i takowy 1820 r. ukończył. Następnie prak-

tykował w dobrach hr. Mich. Tyszkiewicza,

w Birżach, w powiecie poniewiezkim. Wr.

1829 osiągnął dyplom doktorski i objął

obowiązki lekarza miejskiego w Wilnie;

w r. 1841 przeniósł się do Kowna na posa-

dę akuszera przy zarządzie lekarskim gu-

* pernialnym. Wr.1864 nie przyjąwszy ofia-
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rowanego miejsca Inspektora lekarskie-
go w Ozernichowie, usunął się od obowiąz-
ków urzędowych. Um. 1869 r. F. słynął ja-
ko uczony i szczęśliwy lekarz, a przy pra-
wości charakteru i nader obszernćj prak-
tyce wywierał dobroczynny wpływ na Ko-
wno i jego okolicę.

* Fischer Justyn Wilhelm (1775 — 1804).
Farmacya praktyczna, zawierająca objaśnienie

preparatów chemicznych przyjętych w aptekach, na-
pisana podług najnowszych zasad fizyczno-chemicz-
nych przez... a po jego śmierci przejrzana, poprawio-
na i powtórnie wydana przez D. Zygm. Fryderyka
Hermbstiidta, profesora chemii'i farmaeyi w Berlinie,
teraz zaś przez Wincentego Wojniewicza, tłumacza
fizyologii Prohazki, na polski język przełożona i wy-
dana. Warszawai Wilno, J. Zawadzki, 1811, w8-ce,
str. 487 i 8.

Toż, wyd. drugie. Wilno, 1818.

Flamm Dawid, ur. w Kaliszu 1793 r., me-
dycyny uczył się od r. 1814 w Wrocławiu
a następnie w Berlinie, gdzie 1815r. był
promowany. Uzyskawszy pozwolenie do
praktyki w Polsce, po złożeniu egzaminu
w uniw. warsz. 1820 r., osiadł w Kaliszu,
itam do 1838 r. jako lekarz praktyczny
przebywał. Następnie przeniósł się do War-
szawy 1 tu wkrótce zasłynął jako zdolny
i nader wzięty akuszer. W r. 1862 opuścił
kraj rodzinny i zamieszkał w Hamburgu,
gdzie um. 24 lutego 1866 r. Od r. 1836 był
członkiem. czynnym Tow. lek. warsz., 1858
do 1861 podskarbim tegoż tow., od 1868 r.

. członkiem honorowym. F. pierwszy w Pol-
sce dokonał cięcia cesarskiego zpomyślnym
skutkiem na żywój osobie.
De vertebrarum  ossifieatione.

w 4-ce. Diss. inaug.
Operacya cięcia cesarskiego na karlicy dokonana.

(Pam. tow. lek. warsz. T. I, 1837, str. 200).
O upławach krwawych w skutku polipów macicy.

(Tamże, T. I, 1837, str. 201).
Przedział pochwy macicznój błoną w kierunku po-

dłużnym. (Tamże, T. III, 1840, str. 40).
Podwiązanie polipa macicy. (Tamże, T. VHI, 1842,

str. 69).
Czy wydobycie pozostającego w maciey łożyska

zawsze wymaga pomocy sztuki? (Tamże, T. XVI,
1846, str. 135).

* Fleury Ludwik.
Wykład hygieny w szkole lekarskićj w Paryżu.

Przełożył z francuzkiego Karol Jurkiewicz. Warsza-
wa, H. Natanson, druk. J. Jaworskiego, 1853—1856,
w 8-ce, 3.cz., str. IV, 229, 282, VII, 302. (Osobn. odb.
z Tygod. lek.)

de laFlize, doktór'medycyny, mieszkał
w Białocerkwi.

Sur Vart de conserver la vie des enfans. Vilna,
1833, w 8-ee, str. VII, 144.
De Vart de vivre longtemps. Vilna, T. Gliicksberg,

1836, w 8-ce, str. XXXI i 399.

Flores, lekarz nadworny Zygmunta III
i Władysława IV. Gąsiorowski posiadał
w rękopisie polskim jego dziełko lekar-
skie p. t.

Secreta medicinae, str. 86.
Por. Gąsiorowski: 1, e, II, 185,

Berolini, 1818,

Fischer—Fokkelmann.

* Flores Józef.
Lekarstwo proste, łatwe y mało kosztujące, nowo

odkryte w Królestwie Guatymala a częśei Nowey
Hiszpanii w Ameryce Półnoenćy, do zupełnego y pe-
wnego wyleczenia szankru, trędu y w ogólności tego
wszystkiego,eo należy do ehorób wenerycznych słu-
żące a dó pojęcia wszystkich objaśnione przez Don
Józefa Flores D-ra, przetłumaczone z hiszpańskiego
na francuzki język przez Franciszka Grasseta, xię-
garza y wydawcę. A teraz na polski język przetłó-
maczone. Warszawa, Dufour, 1784, w- 8-ce, str.
VII, 106.

Florkiewicz Władysław, ur. 14 września
1884 r. we wsi Wiktorowicach, w okręgu
miechowskim dawnego województwa kra-
kowskiego. Od r. 1844 uczęszezał do gim-
nazyum ś. Anny w Krakowie; nauk lekar-
skich słuchał na wszechnicy Jagiellońskiej;
stopień doktorski otrzymał 25 czerwca 1861
roku. W latach 1860 i 1861, będąc jeszcze
kandydatem medycyny, sprawował obo-
wiązki asystenta przy katedrze zoologii
1 mineralogii uniw. krak, Od r. 1862 przez
lat 17 pełnił słażbę lekarską w szpitalu św.
Joanny w Konieepolu. W latach 1863
i 1864 niósł pomoc licznym rannym w cza-
sowych szpitalach w Konieepolu, Chrząsto-
wie i Seceminie. W r. ]879 przeniósł się
na stały pobyt do Warszawy.
Rak pierwotny całego płuca lewego, zajmujący po

stronie odpowiednićj ezęść $ciany klatki piersiowćj
i połowę przepony. (Medycyna, 1882, Nr. 8, 9, 10).
Uwagi nad chorobą Brighta przewlekłą, osnute na

studyach i spostrzeżeniach własnych. Praca ta dotąd
pozostaje w rękopisie.

Flott Krzysztof, rodem litwin, był leka-
rzem. w pierwszćj połowie XVIII wieku.
W bibliotece zakładu Ossolińskich znajdu-
je się jego rozprawa inauguralna drukowa-
na w Halli 1710 r.

* Flourens.
O obłąkaniu, przełożył Witold Jaroszyński.4War-

szawa, 1607, w 5-ce, str. 44

Fokkelmann Jan Filip, ur..1752 r. w Ham-
burgu, ukończywszy nauki lekarskie w aka-
demii berlińskićj, wstąpił 1770 r. do woj-
skowćj służby pruskićj; w r. 1776 przeszedł.
jako lekarz sztabowy do służby Rzeczypo-
spolitćj polskićj. W r. 1782 był wysłany do
wojowództwa podolskiego dla zapobieżenia
szerzeniu się morowćj zarazy. Uzyskawszy
1788 r. urlop, udał się do Rinteln i w tam-
tejszym uniwersytecie w r. 1784 stopień
doktora medycyny osiągnął. Wróciwszy do
służby polskićj, przeznaczony został na le-
karza garnizonu, konsystującego w warow-
ni Kamieńca Podolskiego, Po podziale kra-
ju, w r. 1798 został lekarzem dywizyjnym
w wojsku rossyjskiem. W latach 1797
i1798 nie małe położył zasługi podczas
szerzenia się morowój zarazy po wojewódz-
twie podolskiem. W r. 1800 został miano-
wany lekarzem kwarantanny nadgranicznej
Issakowieckićj; jednocześnie zajmował się



Fokkelman—Formica.

leczeniem chorych w szpitalu Kamieniec-
kim, do powstania którego w r. 1800 nie
mało się przyłożył. W r. 1814 opuścił służ-
bę rządowąi oddał się wyłącznie wykonaw-
stwu lekarskiemu w Kamieńcu. Um. w Ka-
mieńcu 31 maja 1824 r. :
De magistratus politiei attentione valetudini eivium

sacra. Rintelii, litteris Baesendahl, 1784. Diss. inaug.
Por. A. Kremer: Żywot Jana Fokkelmanna. (Tyg.

lek. 1865, str. 30).

Fokkelman Jan Karol, syn poprzedzające-
go, ur. w Kamieńcu 1793 r.; pełnił służbę
lekarską w szpitalu miejskim w Kamieńcu
przez lat przeszło 30, a imię jego jako zrę-
czńego operatora zasłynęło w całćj prowin-
cyi. Um. 21 stycznia 1867 r.
Wypadek wodowstrętu dobrowolnego (hydropho-
a ena? (Rozmaitości lekarskie 1862, str.

Fonberg Ignacy, wydział filozoficzny
ukończył w Uniwersytecie wileńskim i tam--
że od 1822 do 18389 r. wykładał chemią
jako adjunkt professor; następnie był nad-
zwyczajnym professorem chemii w wileń-
skićj medyko-chirurgicznój akademii od
1882 do 1840 r.. w którym zostal przenie-
siony do Kijowa, gdzie objął katedrę che-
mii jako professor zwyczajny. Z prac jego
odnoszących się do medycyny, wymienia-
my następujące:

Opisanie wody mineralnćj Druskieniekićj. (Wize-
runkiiroztrząsania naukowe. Wilno, Część 11-a,
1835, str. 1—59).

Toż. Wilno, druk. Zawadzkiego, 1838, w 8-ee, str. 80.
Wspólnie z Rymkiewiczem ogłosił:
Wiadomość o eholerze i o sposobach oczyszczenia

powietrza w czasie panującćj zarazy. Wilno, Gliieks-
berg, 1830, w 8-ce, str. 40.
Wspólnie z Mianowskim podał:
Rozbiór chemiczny wody szezawniekićj. (Dziennik

wileński, 1829, Nr. 9).
Fonberg Mateusz, syn poprzedzającego,

nauki lekarskie ukończył w uniw. kijow-
skim; następnie kilka lat przymusowo prze-
bywał na wschodzie Rossyi Uzyskawszy
pozwolenie powrotu do Warszawy, 1870 r.
przez kilka miesięcy pełnił obowiązki asy-
stenta kliniki lekarskićj, zostającćj pod ste-
rem prof. Chojnowskiego. Ze śmiercią pro-
fesora, zmuszony był opuścić asystenturę;
pod koniee 1870 r. obronił rozprawę dla
pozyskania stopnia doktora medycyny
w uniw. warsz., został pomocnikiem in-
spektora lekarskiego gub. warszawskićj,
lekarzem naczelnym nowozałożonego szpi-
tala za rogatką wolską, lekarzem pomocni-
czym drogi żelaznój nadwiślańskićj. Umarł
18 września 1880 r., przeżywszy lat 40.
O naczynioruchowych nerwach ucha królika. (Gaz.

lek. T. IX, 1870, str. 324—328), ć
O sosudodwigatelnych nerwach ucha krolika.

Warszawa, 1870, w $-ce, str. 18. Diss. inaug.
Fonklofen Jerzy.
Skarb drogi nieoszacowanemu;zdrowiu ludzkiemu,

zawieraiący w sobie krótkie opisanie tak wnętrz-
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nych iako y powierzehownych, białogłowskieh y dzie-

cinnych chorób y/sposoby leczenia ich doświadezone

dla tych osobliwie którzy albo dla odległości, albo

nagłego paroxyzmu, lub inney przyczyny, doktorów

przy sobie mieć nie mogą. Przez J... F... dla pożytku

pospolitego, podany do druku roku Pańskiego 1724,

w Lublinie, w 8-ce. Dedykowane Jadwidze Zahorow-

skiey, kasztelanowey Wołyńskiey.

* Fonseca, Rodericus (a), rodem z Liz-

bony, profesor w Pizie a późnićj w Pad-

wie, umarł 1622 r. Z licznych swych dzieł,

następujące przypisał Zygmuntowi III,
królowi polskiemu.

Consultationes medicae singularibus remediis re-

fertae non modo ex antiqua verum etiam ex nova

medieina depromptis, ae seleetis, quorum usus eXac-

tissima methodo explieatur et experimentis pro-

batur. Opus a cunetis medieinae studiosis propter

seereta in eo contenta magno in pretio habendum.

Accessit de consultandi ratione breve compendium

et consultatio de pliea polonica. Venetiis, 1618, fol.

Toż, tamże, 1619, fol.
Toż, tamże, 1620, fol.
"Toż, tamże, 1622, fol.
"Toż, tamże, 1628, fol.
"Toż. Francofurti, 1625, w 8-ce, str. 608.

Fontanus Walenty, którego dziad Jan był
profesorem w akademii jagiellońskićj, ur.
1536 r. z ojea Tomasza zwanego Korzensko

(od wsi tój nazwy w księstwie Strambur-

skióm-Trachenberg—na Szląsku); zapisany

do album akademii krak. 1566 r.; pierw-
szy stopień filozoficzny uzyskał 1568 r. *
i wnet zaczął wykładać na wydziale filozo-
ficznym Georgica i Bucolica Virgiliusza

a późnićj przedmioty matematyczne. Sto-

pień magistra osiągnął 1575 r. Odtąd wy-
kładał w kollegium większóm matematy-

kęi astronomią, niejednokrotnie wybiera-

ny na zaszczytne urzędy akademiekie; wla-

tach 1581 i 1586 był dziekanem wydziału

filozoficznego; godność rektorską piastował

w latach 1597 — 1599, 1602/38, 1616 i 1617.
Do nauk lekarskich zapewne przykładał się

w Krakowie, stopień doktorski uzyskał we

Włoszech około 1597 r.; w r. 1609 zajął ka-

tedrę na wydziale lekarskim z ustanowie-

nia Macieja z Miechowa. Um. w r. 1618.

Wsławił się nietylko jako znakomity ma-

tematyk (uczeń jego Broscius z uwielbieniem

o nim wspomina), ale nadto jako nader

wzięty lekarz. Będąc przyjacielem Syreniu-

sza, wspierał go i zachęcał do ułożenia

w ojczystym języku obszernego zielnika.
Kalendarz świąt rocznych z wyborem czasów na

rok pański 1589. Kraków, Piotrkowczyk, w 16-ce.

Por. Starowolski: Monum. Sarm. str. 161. Sołty-

kowicz: 1. e. str. 444. Siarczyński: 1. e. I. 128. Ma-

ciejowski: 1. c. III, 384. Roczn. wyd. lek. II, 48,

III, 442, VIII, 187. Oettinger: Rys... 210—218.

Formica Antoni, rodem z Messyny, lekarz
Teressy Kunegundy, żony kurfirsta bawar-

skiego; po śmierci tój ostatnićj przybył do

* Polski i został lekarzem domu Franciszka

Załuskiego, wojewody płockiego a następ-
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nie Jędrzeja Stanisława Kostki Załuskiego,
biskupa krakowskiego. Był dziekanem kol-

legiaty Wszystkich Świętych w Krakowie.
Ogłosił:

Virtutes et usus pulveris purificantis, dispensa-
ti Varsaviae a physieo Doetore Antonio Formica.

Elixiris pro sistendo sanguine virtutes et usus. Vir-

tus et usus balsami Saturnini sympatici. Varsaviae,
typ. Schol. P., 1731, w 4-ce.

Toż, po polsku, na półarkuszu.
Epistola ad amicum. Varsaviae, ex regia typ.

Schol. Piar., 1737, w 12-ce, (de lue epilemiea in
Polonia).

Consilium medicum pro avertenda et euranda lue
epidemica, in traetu varsoviensi anno 1737 gras-
sante. Varsaviae, typ. Sch. Piar., w 8-ce, k. 4. (Na-
pisane:z polecenia biskupa Załuskiego).

Inne prace Formiki mają się znajdować w Acta
eruditorum instituti bononiensis.

Por. Gąsiorowski: 1. e. II. 371 Qiampi: Bibliogra-
fia eritica... T. 1. 107. Roczn. wyd. lek. VI, 423.
Janocki: Lexieon derer itztlebenden Gelehrten in
Pohlen. Breslau, 1755.

Forster Jerzy Adam. ur. pod Gdańskiem
1754 r., sławny podróżopisarz, towarzysz
wypraw Cooka, doktór filozofii i medycy-
ny, profesor kasselski, objął w Wilnie
1/84 r. po Janie E. Gilibert katedrę nauk
przyrodniczych i obowiązki te chlubnie
sprawował do 1787 r., w którym dobrowol-
nie kraj opuścił,

Por. Tyg. illustr. 1865, Nr. 290, 291. Łukasze-
wiez: Historya szkół, IV, 42.

Fox (Foxius) Marcin, pochodzący z rodzi-
ny szsockićj, urodził się w Krakowie. Ja-
ko magister nauk wyzwolonych nauczał
w wydziale filozoficznym. Od r. 1566 bawił
we Włoszech, gdzie przykładał się do nauk
lekarskich a uzyskawszy stopień doktora
medycyny w Bononii, powrócił do kraju
wr. 1502. W lipcu 1573 r. wcielony do wy-
działu lekarskiego, objął katedrę z ustano-
wienia niegdyś Macieja z Miechowa. W r.
1585 był rektorem uniwersytetu. Umarł
w sierpniu 1588 r., krótko przed śmiercią
mianowany lekarzem królewskim.

Questio pro ineorporatione gui inter professores
med. facultatis in univ. cracov. ad disputandum
proposita. An corpus humanum artis medicae qua-
tenus est passibile et sanabile subjectum, ex qua-
tuor humoribus eomponatur; et a eoelo ut elementa
et omnia elementata alteretur; habeatque partes
alias principes, alias principibus inservientes: qua--
rum et aliarum omnium partium morbos contrariis
eurare opporteat. Oracov., 1578, w 4-ce, k. 5, in
off. Nie. Scharffenberg. Ded Piotrowi z Poznania.
W rozprawie tój występuje przeciw Paracelsowi.
Por. Sołtykowicz: 1. e. str. 247. Wizer. i roz-

trząsania, 1839, T. XLVIII, str. 138. Oettinger... 195.
Encykl. powsz. IX, str. 124.

raenkel A.
Nouveau traitement des fiueurs blanches, de I6-

coulement blennorrhoique, de la stórilitć et de Vim-
puissanee, suivi de considórations sur le traitement
des maladieseń gónćral. Paris, 1661, w 8-ce, str. 64.

Franconius Mathias, nie lekarz.
Declamatio de acerbissima pestilentiae elade,

qua inelita civitas Oracovia gravissime afflietabatur

Forster—Frank.

1543. Aceessit pia quaedam adhortatio ad meditan-

dam ultimae necessitatis horam. Oracov., apud M.

Scharffenberg, b. r., w 8-€e, k. nl. 12.

Francki Tomasz, lekarz, rajca m. Lwowa,
był posłem na sejm elekcyjny 1764 r.

Por. Akt elekcyi Stan. Augusta, str. 71.

Frank Esaias Jacobus.
Tentamen inaugurale medieum super causam pro-

ximam febrium. Vilnae, 1793, w 8 ce, str. 18.

Frank JanPiotr (1745—1821), w r. 1804 zo-
stał sprowadzony do Wilna z Wiednia, gdzie

był dyrektorem ogólnego szpitala, W Wil-

nie objął katedrę patologii i terapii szeze-

gólowój, urządził wzorową klinikę lekar-

ską a po dziesięciomiesięcznym pobycie

przeniósł się do Petersburga, zostawiając

na swe miejsce syna Józefa. Dzieła jego do

bibliografii polskićj nie należą.
Frank Józef, syn poprzedzającego, urodz.

w Rastadt 1771 r.; nauk lekarskich słuchał

w Getyndze i Pawii, gdzie stopień doktora
medycyny uzyskał. Odbywszy podróż nau-

kową do Szwajcaryii Anglii, 1/94 r, mia-
nowany został korrepetytorem medycyny

praktycznój w klinice szkoły lekarskićj pa-

wijskiój a wkrótce professorem terapii
i kliniki lekarskićj tamże. W r. 1796 z po-
wodu rozruchów wojennych i zamknięcia
uniw. w Pawii, przeniósł się do Wiednia,
gdzie został lekarzem przy wielkim szpita-
lu miejskim. W r. 1804 wraz z ojcem we-

zwany do Wilna, objął katedrę patologii;

1806 r. zatwierdzony na katedrze terapii
szczegółowój i kliniki lekarskićj, obowiązki
te gorliwie przez lat 18 spełniał a klinikę
wileńską postawił w rzędzie europejskich

tego rodzaju zakładów. Wr.1805, wspólnie
z innymi lekarzami w Wilnie, założył towa-
rzystwo lekarskie, którego przez pierwsze lat
12 był sekretarzem a następnie trzykrotnie

dostojeństwo prezesa piastował. Za jego ra-
dą utworzone zostało przez biskupa Kossa-
kowskiego 1807 r. towarzystwo dobroczyn-

ności w Wilnie. Jego zabiegom zawdzięcza

w Wilnie swe powstanie instytut szczepie-

nia ospy (1808). W r. 1823 uwolniwszy się

od obowiązków profesorskich, opuścił na

zawsze Wilno i osiadł we Włoszech nad je-
ziorem Como, i tam w cichóm ustroniu zaj-

mował się wydawaniem swego obszernego
medycznego dzieła. Um. 6 grudnia 1842 r.
Z licznych jego dzieł, do bibliografii pol-
skiój odnoszą się następujące:
Prospekt szkoły klinicznój w Imp. wileńskim uni-

wersytecie od 1 marea do ostatnich dni czerwca 1805
roku. Wilno, druk. akad., 1805, fol., 1 k.

Toż,, od września 1805 r. do ostatnich dni czerwea
1806 r. Wilno, druk. akad., 1806, fol., 1 k.
Discours sur les deyoirs des módeeins, prononeć le

22 juin 1806. Vilna, 1806, w 8-ce, str. 15.
Discours sur la police módicale des prisons, lu 4 la

sóance gónórale de lacademie de Vilna le 28 juin

1806. Vilna, 1806, w 8-ce, str. 30.



Franke—Frey.

Sur les ćtablissements scientifiques de Vilna. Vilna,
1807, w 8-ce, str. 25.

Discours prononeć lors de Tinstallation de Vinsti-
tut de vaccination de Vilna le 17 mai 1808, jour anni-
versaire de la naissance du Dr. Ed. Jenner. Vilna,
1808, w 8-ce, str. 16.
O poznawaniu i leczeniu choroby zapalenia krtani

croup zwanćj. Wilno, druk. J. Zawadzkiego, 1808,
w 8-ce, str. 37, 1 rye.
De Tinfluence de la revolution francaise sur des

objets relatifs 4 la módecine pratique. Discours pro-
noncó 4 la sóanee publique de Iuniversitć imp. de Vil-
na zd septembre 1814. Vilna, 1814, w 8-ce,
Str
Mómoire sur Forigine et la nature de la plique po-

lonaise. Vilna, Zawadzki, 1814, w 8-ce, str. 29.
Acta instituti elinici caes. universitatis vilnensis.

Annus I. Lipsiae, Schaefer, 1808, w 8-ce, str. 146.
Annus II. Lipsiae, Kiihne, 1808, str. 92. Annus III, IV,
YV et VI. Lipsiae, 1812, str. 126.

Annalen des klinischen Instituts an der kais. Uni-
versitiit zu Vilna. Aus dem Lateinischen iibersetzt
von Jonas Mejer. Erster und zweiter Jahrgang. Ber-
lin, O. Salfeld, 1810, w 8-ce, str. 187, XII i 105.

Toksykologia czyli krótki rys nauki o truciznach
iprzeciw nim lekarstwach podług zasad Browna
i nowszój chemii... ułożona a przez Fr. Zawadzkiego
na ojezysty język przetłomaczona. Warszawa, druk.
W. Dąbrowskiego, 1815, w 8-ce, str. IV i 158.

Wiadomość o chorobach, które panowaly w Wil-
nie i w jego okolicach, od początku roku 1807 aż do
r. 1817, wyjęta z dzienników Towarzystwa medycz
nego wileńskiego, z przydaniem postrzeżeń meteoro-
logicznych oraz przypisami zawierającemi uwagi
praktyczne. Tłomaczenie z franeuzkiego. (Pam. tow.
lek. wil. T. I, 1818, str. 1—78).

Opisanie tumoru jajecznika lewego. (Tamże, str.
221-—225).
O szezególnym charakterze febr w Litwie panują-

cych. (Tamże, T. II, 1821, str. 20—38).
O jednym przypadku śmierci nagłćj. (Tamże, T. II,

1821, str. 45—51). (wada art. płuenćj).
Historya choroby angor pectoris zwanćj. (Tamże,

T. II, 1821, str. 65—74).
Niektóre postrzeżenia ściągające się do chorób

serca, worka sercowego i aorty. (Tamże, T. II, 1821,
str. 78—91).

Historya prawdziwego trądu razem z kołtunem
w jednój i tójże samćj osobie. (Tamże, str. 151—156).
O zrośnieniu arteryi biodrowój lewój (iliaca sini-

stra). (Tamże, str. 202—256).
O wyrośli grzybowatćj pęcherza moczowego. (Tam-

że, str. 276—280).
Rzut oka na teraźnieyszy stan medycyny prakty-

czney. (Dziennik med. chir. i farmacyi. Wilno, 1822,

str. 1—28).
O szczególney postaci choroby weneryczney. (Tam-

że, str. 100—117).
Q magnetyzmie zwierzęcym. (Tamże, str. 193—214).
O chorobie zwaney koklusz. (Tamże, str. 373—410).
O ospie złagodzoney i wakcynie. (Tamże, str. 559

do 568).
O kuracyi maiowey. (Tamże, 1823, T. II, str. 1—6).
Toż, po niemiecku: Ueber die Maykur. (Leo. Maga-

zin, T. I, Pocz. I, 1828, str. 73—80).
Praxeos medicae universae praecepta. Lipsiae,

sumptibus bibl. Kiihniani, 1826 — 1843, w 8-ce. To-
mów 14.

Pathologie módicale. Paris, 1885 — 1845, w 8-ce.
Tomów 6.

* Franke Ludwik.
Lekarz jako przyjaciel domowy, czyli przychylne

rady lekarskie przydatne we wszystkich chorobach
każdemu wiekowi przytrafić się mogących. Tłomacze-
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nie z niemieckiego oryginału. Wrocław, Korn, 1834,

w 8-ce, str. XIII i1,806. (Przełożył Karol Grabowski,

nie lekarz).

Frankenstein Eugeniusz, spółczesny lekarz
wojska rossyjskiego, wychowaniec uniw.

warsz.
Kąpiele morskie w Libawie. (Gaz. lek. T. XVII,

1874, str. 61—63).
* Frankl J. A. D.
Opis Maryenbadu, ułożony ze względu na potrzebę

osób tam się udających. Z dodaniem wiadomości

o zachowaniu się przy używaniu wszystkich wód mi-

neralnych tak naturalnych jak sztucznych.Warsza-
wa, J. Dietrich, 1844, w 12-ce, str. 180.

Frąckiewicz K., lekarz z Tambowa.
Leczenie zanogcicy. (Tyg. lek. 1865, Nr. 12).

Chlorek rtęci (cealomel) w obee białkomoczu. (Gaz.

lek. T. XIV, 1873, str. 332).
Przypadek zbyt wcześnie rozwiniętych ssutek.

(Tamże, T. XVI, 1874, str. 351). a
Frączek, żyd, był lekarzem w Krakowie

około 1570 r.
Por. Grabowski: Star. wiad. o Kr. str. 225.

Freudenhamer Jerzy, lekarz wojewody
poznańskiego Krzysztofa Opalińskiego, oraz
fizyk miasta Poznania, ur. we Wschowie.
Wypracował mappę województwa poznań-
skiego i takową wydał p. t.:

Palatinatus posnaniensis in Majori Polonia prima-

rii, nova delineatio. Auetore G. Freudenhamero medi-

co. Amstelodami, exe. Joannes Blaeu; seulpsit Ge-
rard Coeck, 1645. Na arkuszu. Przyp. Krzysztofowi

hr. na Bninie Opalińskiemu.
Taż sama mappa powtórnie odbita w atlasie wiel- *

kim Blaeu.
Taż sama w atlasie Jana Janssona (atlas contrac-

=z. atlantis majoris eompendium. Amstelodami

Taż, bez daty w Amsterdamie. Exe. J. Covens et
C. Mortier. Gerard Coeck seulpsit.
Taż, bez r. Amstelodami. Exe. Petrus Mortier, G.

Qoeck seulpsit.
Taż, Amstelodami, apud P. Schenek et G, Valk, b. r.
Taż, bez wymienienia wydawcy i sztycharza.
Freudenreich Antoni Henryk August, ur.

w Poznaniu 1808 r., medycyny uczył się
w Berlinie, w r. 1846 został mianowany na-
uczycielem akuszerek w instytucie położni-
czym poznańskim. Ogłosił:
De lingua. Berolini, typ. Nietaekianis, 1688,

w 8-ce, str. 48.
Frey Jakób Michał, urodz. w Puławach

8 września 1801 r., ukończywszy nauki
w konwikcie XX. Pijarów na Żoliborzu,
1820r. zapisał się na wydział lekarski uniw.
warsz. W r. 1824 będąc magistrem medy-
cyny, wszedł do służby wojskowój jako le-
karz batalionowy w 3 półku ułanów z prze-
znaczeniem do szpitala w Ujazdowie; 1827
r. został lekarzem sztabowym w 8 półku
piechoty liniowój i miał sobie powierzony
szpital wojskowy w Pułtusku; w r. 1830
pełnił obowiązki lekarza 3-ej dywizyi pie-
choty; tegoż roku uzyskał dyplom doktor-
ski i krzyż złoty polski. Po r. 1831 uwol-
niony ze służby wojskowćj, trudnił się
praktyką lekarską zrazu w Pułtusku, pó-
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źnićj w Raciążu. W r.1834 przeniósł się na
stały pobyt do Warszawy, został lekarzem
seminaryum duchownego (1835 — 1887),
akuszerem m. Warszawy (1839 — 1846),
w r. 1846 dyrektorem instytutu polożnicze-
go i członkiem egzaminatorem w Radzie
lekarskićj; w r. 1851 — członkiem honoro-
wym tójże Rady. Um. 23 kwietnia 1865 r.
De cataracta. Berolini, Unger, 1830, w 8-ce, str.

VIII, 55. Diss. inaug. j
Kilka uwag nad zapaleniem macicy i błony otrzew-

nój ją powlekającćj. (Metroperitonitis puerperalis).
(Tyg. lek. 1847, Nr. 3).

Szpital Dzieciątka Jezus. Spostrzeżenia kliniezne
nad gorączką połogową. (Tamże, 1849, Nr. 9).

Instytut położniczy w szp. Dzieciątka Jezus. Wo-
da w głowie u płodu. (Hydrocephalus foetus). (Tam-
że, 1850, Nr. 43).

Zasady położnietwa, czyli wykład naukiisztuki
położniczej, mianowicie dla niewiast temu zawodowi
poświęcających się. Warszawa, nakład autora, druk.
Orgelbranda, 1851, w 8-ee, str. nl. 2, 398. VI i 4 tab.

_ O konwulsyach u kobiet brzemiennych. (Pam. tow.
lek. warsz. T. XVIII, 1847, str. 30).

Zdanie sprawy z Instytutu Położniczego z r. 1851.
(Tamże, T. XXVII, 2. p., 1852. str 55).

"Toż, za r. 1652. (Tamże. T. XXX, 1853, str. 261).
Toż, za miesiąe styczeń i luty 1853 r. (Tamże, T.

XXTX, 1853, str. 275).
Toż, za kwartał drugi 16538 r. (Tamże, T. XXX,

1853, str. 13).
Rapport roczny z Instytutu Położniczego za r. 1853.

(Tamże, T. XXXI, 1854, str. 83).
Obraz ogólny ruchu kobiet ciężarnych, rodzą-

cych i położnie w Instytucie Położnieczym w l-ym
i2-im kwartale 1854 r. (Tamże, T. XXXII, 1854,
str. 86).

Toż, w kwartale 3-im 1854 r. (Tamże, T. XXXII,
1854, str. 207).

"Toż, w r.1854. (Tamże, 1855, T. XXXIII, str. 64).
Toż, w kwartale l-ym r. 1855. (Tamże, str. 276).
Toż,w kwartale 2-im 1855 r. (Tamże, 1855, 'P.

XXXIV, str. 96).
Toż, za rok 1855. (Tamże, 1856. T. XXXV. str.142).
Toż. za rok 1:56. (Tamże, 1857, T. XXXVIII,

str. 238).
"Toż, za r. 1857. (Tamże, 1858, T. XXXIX, str. 292).
Raport z Instytutu Położniczego za r. 1859. (Tam-

że. 1860, TP. XLIII, str. 182).
Wymóżdżenie z powodu ciasności miednicy obok

znakomitój wielkości dziecka. (Tamże, T. XXVII,
1852, 2 p., str. 59).
Użycie chloroformu w czasie porodu. (Tamże, 1852,

T. XXVII, 2 p. str. 60). E
Peritonitis puerperalis. (Tamże, T. XXVII, 1852,

2p., str. 61).
Metroperitonitis puerperalis. (Tamże, T. XXVII,

1852, str. 62).
Uwagi nad gorą zką położniczą, febris puerperalis,

która się 1854 r. w tutejszym Instytucie Położniczym
wywiązała. (Tamże, T. XXXII, 1854, str. 249).
O wpływie chemii na. wzrost nauk lekarskich.

(Tamże, T. XXXIII, 1855, str. 23).
O przyczynach gorączki położniczćj i sposobach jej

zapobiegania. (Tamże, T. XXXVI, 1856, str. 5).
Poród twarzowy z następną gorączką położniczą.

(Tamże, T. XXXVIII, 1857, str. 196).
Poród kleszczowy z uszkodzeniem międzykrocza.

(Tamże, T. XXXVIII, 1857, str. 199).
* Frey H. i Kólliker A.
Histologia i histochemia. Przekład dzieł: H.

Frey'a: Handbuch der Histologie und Histochemie

Frey—Freyer. y

des Menschen. Leipzig, 1867. (Histochemia), oraz A.

Kóllikera. Handbuch der Gewebelelre des Menschen,
5 Aufl. Leipzig, 1867, (Histologia), przez D-ra Med,
Stanisława Witkowskiego (z 324 drzeworytami

w tekście). Warszawa, w druk. Gazety Polskićj,

1870, w 8-ce, str. VJ, 1049. (Wehodzi w skład Biblio-
teki umiejętności lekarskich).

Freyer Jan Bogumił Jerzysław, ur. 8 lute-

go 17/8 r. w Siedlcach, gdzie ojciec jego
Jerzy był aptekarzem. Ukończywszy gim-
nazyum w Toruniu, nauk lekarskich od r.
1797 słuchać zaczął w Króleweu, a od 1805
roku w Getyndze, gdzie 1802r. stopień dok-

tora medycyny osiągnął. Potwierdziwszy
stopień naukowy 1803 r. w Wiedniu. wró-

cił do rodzinnego miasta; w r. 1807 został
lekarzem ks. Konstantego Qzartoryskiego
w Międzyrzeczu; w r. 1809 przybył do

Warszawy i tu w roku następnym został

mianowany fizykiem obwodowymwarszaw-

skim i błońskim; w r. 1813—fizykiem m.
Warszawy; w r. 1816 objął urząd fizyka

departamentu warsz. a 1817 r. został pre-

zesem Rady Ogólnej lekarskiej. Krom za-

jęć urzędowych pelnił gorliwie obowiązki

profesora medycyny; od r. 1811 wykładał

materyą lekarską w wydziale akademic-

kim nauk lekarskich; tenże sam przedmiot

wraz z patologią szczegółową wykładał pó-

żnićj w uniwersytecie do 1825 r., w którym

to czasie objął katedrę terapii i kliniki te-

rapeutycznój. W r. 1818 piastował urząd

dziekana wydziału lekarskiego. Um. 18
listopada 1828 r.
De lythro salicaria. Gottingae, 1802, w 8-ee, str.

10 i rye. Diss. inaug.
Formulare czyli nauka o sztucznóm przepisywa-

niu lekarstw. Warszawa, w druk. XX. Pijarów, 1816,

w 8-ce, str. XVI i 237.
Toż, edycya 2-a, tamże, w druk. * owćój 1829,

w 12-ce, k. nl. 3, 391, spisu str. 13, 1 tab. Ded. Ja-
nowi Tomorowiczowi i And. Janikowskiemu.
Materyja medyczna czyli nauka o sposobie skut-

kowania srzodkow lekarskich. Warszawa, w druk.

XX. Pijarów, 1817, w 8-ee, T. I, str. XXIII i 560. T.

11, str. XIV i 601.
O dzielności ziela jaskółczego większego (Cheli-

donium majus) w chorobie wenerycznćj. (Rocz. tow.
przyj. nauk. warsz. T. XII, str. 85).
Uwagi nad obwieszczeniem I. P. Hildebrandtafl

zyka piotrkowskiego. (Gaz. poznańska, 1813, Nr. 25).

Freyer, Jan Karol Jerzysław, syn Jana
dziekana wydz. lek. w uniw. warsz., ur. 12
kwietnia 1808 r. w Międzyrzeczu; ukoń-

czywszy nauki w liceum warsz., w 15 r. ży-

cia wstąpił do uniwersytetu na wydział fi-

lozoficzny, jednocześnie uczęszczał i na wy-
dział lekarski; po trzech latach studjów

osiągnął stopień magistra filozofii a w r.

1829— magistra medycyny. W krótce wy-
słany był kosztem rządu za granicę w celu
udoskonalenia się w psychiatryi. Wypadki
1831 r. zachęciły go do powrotu do War-
szawy. Następnego roku przeniósł się do

Kielc, gdzie został niebawem naznaczony le-
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karzem obwodowym, następnie (1840) in-
spektorem lekarskim gub. kieleckićj; póź-
nićj (1845) przeniesiony był na takąż posa-
dę do Radomia; a w r. 1862 powolanym zo-
stał na urząd inspektora lekarskiego m. War-
szawy. Umarł 24 grudnia 1867 r. F. śród
wielu zładnych pokus i surowych wymagań,
umiał pogodzić ciężkie obowiązki urzędni-
ka z powinnością uczciwego obywatela.
O bursztynie. Kraków, druk. Friedleina, 1835,

w 8-ce, str. 44.
Sprawozdaniez całorocznój czynności Rady opie-

kuńczćj szpitala Kieleckiego od 1 kwietnia 1835 do
31 marca 1834 r. Kielce, 1834, fol., str. 5.

Statystyka wola i kołtuna w gubernii radomskićj.
Uwagi nad teoryą D-ra Oczapowskiego. (Tyg. lek.
1848, Nr. 24, 25).
Wykład przyczyn znacznój śmiertelności rocznia-

ków ze wskazaniem zaradczych Środków. Radom,
1858, w 8-ce, str. 160.

Uwagi co do utrzymywania podrzutków w War-
szawie. (Gaz. lek. T. I, 1866, str. 182—184).
Sprawozdanie z przebiegu cholery w Warszawie

w 1866 r. (Klinika. 1867, str. 321—327).
Nadto przełożył dzieło D-ra I. H. Reveillć (ob).

Freytag Adam, doktór filozofii i medycy-
ny, w młodości odznaczył się w wypra-
wach wojennych w Belgii, późnićj był pro-
fesorem matematyki w szkołach Kiejdań-
skich na Zmudzi i lekarzem ks. Janusza
Radziwiłła, któremu w wielu podróżach
towarzyszył. Um. w Kiejdanach 1650 r.,
przeżywszy lat 42.

Architeetura militaris nova et aueta, oder Newe
vermehrte Fortification von Regular Vestungen, von
Irregular Vestungen un l Aussen werken, von praxi
Offensiva und Defensiva: auf die neweste Nieder-
lindische praxin gerichtet und beschrieben. Ley-
den, Bonaventura und Abraham Elzeviers, 1631, fol.
str. 194, 35 tab. rytych na miedzi a 7 drukowa-
nych. Pierwsza księga dedykowana Władysławowi
Zygmuntowi, księciu polskiemu i szwedzkiemu, dru-
ga przypisana magistratowi toruńskiemu, trzecia
magistratowi gdańskiemu.

Toż, tamże. 1635.
"Toż, tamże, 1642, fol.
Toż, w Amsterdamie, 1654.
Toż, w Amsterdamie, Daniel. Elzevier, 1665, tol.

str. 194.
"Toż, w przekładzie na język franeuzki p. t.:
L'architecture militaire, ou la fortification nouvel-

le, augmentće et enrichie de forteresses regulitres,
irregulitres et de dehors. Leide, Elzeviers, 1635.

"Toż, Paris, 1640, fol.
"Toż, tamże, 1668. ]
Prognostieonastrologicum abo rozsądek z gwiazd

niebieskich na rok pański 1635 na horyzont kró-
lestwa pruskiego i korony polskiej a osobliwie mia-
sta Torunia z pilnością napisany, w 16-0e, b. w. m. dr.

Por. Starowolski: 1. e. str. 315. Wolfius Chr.: El e-
menta matheseos, 1752, T. V, str. 120. Zernecke:
1. e. str. 264. Żebrowski: Bibliografia... str. 227.

Friedberg, z Sokala, w ziemi Belzkićj.
Jeszcze słowo o krótkiem życiu kmiotka. (Przegl.

lek. 1865, Nr.*30, 31).
Spostrzeżenie zbawiennego skutku wodanu chlo-

ralowego. (Tamże, 1670, Nr. 33).
Z kazuistyki sądowo-lekarskiój: Nawał do mózgu—

z jakićj powstał przyczyny? (Tamża, 1872, Nr. 25).
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Rana twarzy zadana motyką. Przypadek sądowo-
lekarski. (Tamże,/1874, Nr. 46).

Kopanie nogami; ciężkie uszkodzenie cielesne,
szkoda dożywotnia. Przypadek sądowo-lekarski.
(Tamże, 1875, Nr. 5).
O pewnym braku ze względu na medycynę sądo-
pa ustawie karnćj. (Tamże, 1875, Nr. 30).

rzyczynek do statystyki szczepienia krowianki.
(Tamże, 1875, Nr. 48).

Poród bliźniaczy czyli też nadpłodnienie? (Tamże,
1877, Nr. 34).

Friedemann Maurycy, Polonus.
De sectione caesarea in Instituto clinieo chirur-

gieo et ophthalmiatrico univers. liter. Berolinensis
hoc anno peracta, matre proleque superstitibus et
salvis. Berolini, typ. A. Petsehii, 1870, w 8-cee.
Diss. inaug. .

Friese Albert, z Bielska w Białostockiem.
Kssai sur la fissure ou geręure A Panus. Mont-

pellier, Jean Martel, 1834, w 4-ce, str. 16. These.
Friese Joachim, rodem z Brunświku,

przybył 1681 r. do Torunia, zkąd 1637 r.
przemósł się do Marienburga a następnie
do Elbląga, gdzie pełnił obowiązki fizyka
miasta.

Por. Zerneke: str. 380.

Fritsche Gustaw, ur. w Warszawie, ukoń-
_ezywszy gimnazyum w mieście rodzinnóm,
zapisał się 185 r. do grona sluchaczów
warsz. akademii medyko-chirurgicznćj. Po
dwuletnićj przerwie w naukach, uczęszczał
dalej na wydział lekarski w Heidelbergu
iw Jenie, gdzie 1865 r. dyplom doktora
medycyny osiągnął. Mając sobie potwier-
dzony stopień naukowy w Petersburgu
1869 r., osiedlił się w Częstochowie, gdzie
pełnił służbę lekarską w szpitala miejsco-
wym. do r. 1876, w którym przeniósł się na
stały pobyt do Warszawy. Obecnie jest le-
karzem naczelnym (od 1883 r.) szpitala za-
pasowego za rogatką wolską i lekarzem
drogi żelaznój warszawsko wiedeńskićj. Od
roku 1880 redaguje tygodnik lekarski: Me-
dycynę.

Ueber die Zuekerbildung in der Leber. Jena,
1865, w 8-ce. Diss. inaug.

Słoniowazizna twarzy. (Gaz. lek. T. XI, 1871,
str. 209—212).
O wpływie światła słonecznego na przebieg ospy.

(Tamże, 1871, str. 353 —8505). :
O leczeniu chorób wysypkowych. (Tamże, 1371).
Sprawozdanie z epidemii cholery w Częstochowie.

(Tamże. 1871).
Opis ostatnićj choroby Napoleona II-go. (M:dy-

cyna, 1873, Nr. 5).
Przypadek spotwornienia skóry (Pachydermatoee-

le) (z drzeworytem). (Tamże, 1873, Nr. 38).
Two cases of dermatolysis. (Transactions of the

clinical society of London, T. V1. 1873)
Przypadek naczyniaka tłuszezakowego twarzy (Anż

gioma lipomatodes faciei). (Medycyna, 1875, Nr. 2,
(z drzeworytem). ;
Przypadex przemieszczenia trzewiów, situ ViSce-

rum inversu3. (Tamże, 1375, Nr. 4)).
Toż, po niemieezu, w Barlin. klin. Wsenanzenrift,

1870). Ę
Qzy może nastąpić pęznięsie błony bębenxowćj

skutkiem uderzeniaw twarz? (Medycyn<, 1375, Ne. 32).
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Kilka słów o postępie medycyny w Anglii w r.
1874. (Tamże, 1875 (odcinek), Nr. 50, 51, 52).

Kilka uwag o mierzeniu ciepłoty i o naszych cie-
płomierzach. (Tamże, 1876, Nr. 1).

Listy z Wiednia. (Tamże, 1876, Nr. 25, 28, 29).

Listy z Londynu. (Tamże, 1876, Nr. 31, 34, 40, 43).
On a case of fibroma weighing 354%, successfully

removed. (Transaction of the elinical society of Lon-
don, T. VIII, 1876) !
O roślinach owadożernych. (Niwa, 1876).
Przypadek zagłodzenia Henryki Staunton. (Me-

dycyna, 1877, Nr. 45).
Przypadek przewlekłego zatrucia ołowianego, wy-

wołanego nadmiernem użyciem bielidła. (Tamże,
1878, Nr. 1).
Wybory w Tow. lek. i panna Tomaszewicz. (Me-

dycyna, 1878).
Historya błonicy w rodzinie W. Ks. Hesko-Darm-

staekiego. (Tamże, 1879, Nr. 9).
O słownictwie lekarskiem. (Tamże, 1880 (odci-

nek), Nr. 36. 1881, Nr. 1).
Doświadczenie D-ra Tannera. (Medycyna, 1880,

Nr. 37). .
Międzynarodowa wystawa lekarska i sanitarna

w Londynie. (Tamże, 1881, Nr. 41).
Życiorys Dietla. (Tygod. powsz. 1878).
Życiorys Klaud. Bernarda. (Tamże, 1878).
H. Fudakowski, wspomnienie pośmiertne. (Gaz.

warsz. 1878).
J. Mianowski, wspomnienie pośmiertne (Medycy-

na, 1879, Nr. 3).
Życiorys A. Biesiadeckiego. (Kłosy).
Polikarp Girsztowt, wspomnienie pośmiertne. (Me-

dycyna, 1877, Nr. 46).
Sprawozdanie z odczytu S$. Markiewicza o szko-

łach. (Bluszez, 1879, Nr. 12).
Tytoń i Jes skutki, Brzezińskiego; ocena. (Gaz.

warsz. 1878, Nr. 263).
Assenizacya miast, St. Markiewicza; ocena. (Ate-

neum, 1878).
Dyetetyka kąpielowa, Skórczewskiego; ocena. (Me-

dycyna, 1880, Nr. 40).
"Hygiena Oesterlena, sprawozdanie. (Kłosy, 1878,
NIS.
Qzasopismo „Zdrowie;* ocena. (Gaz. warsz. 1878).
Sprawozdanie z dzieła Reklama. (Bluszez, 1880,

Nr. 13, 15—19).
O szezepieniu ospy. (Tamże, 1872, Nr. 8).
O błonicy. (Tamże, 1875, Nr. 32—934).
O odrze. (Tamże, 1875, Nr. 46—47).
O szkarlatynie. (Tamże, 1875, Ny. 1, 2, 5).
O ospie. (Tamże, 1875).
Pani Garret Anderson i szkoła medyczna dla ko-

biet w Londynie. (Tamże, 1877, Nr. 7).
O trepanacyi czaszek przedhistorycznćj. (Tamże,

1877, Nr. 35).
ą *pe wód mineralnych. (Tamże, 1877, Nr. 24
o 27).
O mikrofonie. (Gaz. warsz. 1678, Nr. 239).
Hr. Mattei'ego metoda leczenia. (Tamże, 1878, Nr.

214i 1880).
O dżumie. (Tamże, 1879, Nr. 25).
O wpływie zanieczyszczenia gruntu na zdrowie.

(Tamże, 1879, Nr. 70).
O obowiązkowych oględzinach pośmiertnych. (Tam-
s1879,Ni. e e Ź (

ist z powodu oględzin pośmiertnych. (Medycyna
1880, Nr. 5). A : =
O kąpielach publicznych w Warszawie. (Gaz.

warsz. 1880).
O kokluszu i kaszlu. (Blusżez, 1879, Nr. 20, 21).
O chorobie skrofulicznój. Ocena dziełka Łuczkie-

wieza. (Tamże, 1881, Nr. 5, 6).
Oliwa słuchu. (Gaz. warsz. 1880).

Fritsche—Fudakowski.

O pozornćj śmierci. (Tamże, 1880).
Audyfon. (Tamże, 1881, Nr. 12).
RASY i języku lekarskim. (Tamże, 1881,

Nr. 44).
O szkole dozorezyń chorych. (Tamże, 1881, Nr. 65).
O magnetyzmie zwierzęcym. (Tamże, 1881).
Toż, w osob. odb. Warszawa, druk. M. Ziemkiewi-

cza i Noakowskiego, 1881, w 16-ce, str. 61.
Przełożył dzieło Petersena (ob).

Frołow A.
Spostrzeżenia i uwagi w przedmiocie medycyny

praktycznój. (Sposób leczenia biegunki krwawćj.
wścieklizny, kołtunu, ratowania zagorzałych). (Rocz.
wyd. lek. T. V, odd. 2-gi, 1842, str. 207—216).

Frydrych Bartłomiej, ur. 1800 r., studya
lekarskie rozpoczął w Warszawie, a ukoń-
czył w Wilnie 1827 r. W r. 1829 powołany
był do pełnienia zastępczo obowiązków le-
karza obwodu warszawskiego. W r. 1836
został mianowany lekarzem ordynującym
w szpitalu Dzieciątka Jezus, gdzie do chwili
śmierci pracował, początkowo w oddziale
chirurgicznym i oddziale chorób umysło-
wych a następnie tylko w tym ostatnim.
Um. 21 maja 1867 r.
O chorobach umysłowych. Warszawa, nakład au-

tora, 1845, w 8-ce, str. III i 98, 4 tab.
Zgruchotanie kości czołowćj, złamanie przedramie-

nia i uda strony lewej; wyzdrowienie. (Pam. tow. lek.
warsz. T. VII, 1842, str. 200).

Złamanie obojezyka i dwóch żeber. (Tamże, T.
VII. 1842, str. 201!. ;

Złamanie goleni prawćj u 60-letniego mężczyzny,
rany części miękkich, gangrena, wyzdrowienie. (Tam-
że, 'P, VII, 1842, str. 201).
Wypadki dowodzące korzyści chirurgii zachowaw-

czój. (Tamże, T. X, 1843, str. 128).
Użycie rozpalonego żelaza w rozlicznych chirurgi-

cznych wypadkach. (Tamże, T. XII, 1844, str. 36).
Wyłuszczenie mięsaka z jamy Highmora. (Tamże,

T. XII, 1844, str. 49).
Wielka narośl na szyi, pokrywająca obojezyk,

kark i opiszczająca się obok mostka na pierś prawą;
operacya. (Tamże, T. XII, 1844, str. 50).

Tłuszezak policzka prawego, rozciągający się od
skroni aż do szczęki dolnój; operacya. (Tamże, T.
XII, 1844, str. 51).

Hydrophobia. (Tamże, T. XIV, 1845, str. 66).
Dobrowolny somnambulizm. (Tamże, T. XXXVII,

1852, str. 286).
Obłąkanie, automatyzm. (Tamże, T. XXXIX, 1853,

str. 135).
Somnambulizm. (Tamże, T. XXXIX, 1858, str.141).
Rapport roczny z oddziału chorób umysłowych

i epileptycznych kobiet w szpitalu Dzieciątka Jezus
za r. 1858. (Tamże, XLI, 1859, str. 41).
O wpływie pijaństwa na rozwijanie chorób nerwo-

wych i umysłowych. (Tamże, T. XLIII, 1860, str. 75).
Sprawozdanie z oddziału chorych umysłowych i e-

pileptycznych przy szpitalu Dzieciątka Jezus za r.
1859. (Tamże, T. XLIII, 1860, str, 178).

Obłąkanie wielkości. (Tamże, T.XLIII,1860,str.178).
Coma letargicum. (Tamże, T. XLIII, 1860, str. 181).
Przełożył dziełko Fausta (ob.).

Fudakowski Bolesław Herman, ur. 25 paź-
dziernika 1834 r. we wsi Świetyniach na
Ukrainie; ukończywszy gimnazynmw Odes-
sie, wstąpił 1858 r. na wydział lekarski
w Dorpacie i tam 1859 r. stopień doktora
medycyny uzyskał. W celu dalszego do-



Fudakowski.

skonalenia się w naukach lekarskich, wyje-
chał za granicę i blizko dwa lata pracował

przeważnie nad fizyologią i chemią pod kie-
runkiem Brickego, Moleschotta, Kl. Ber-
narda, Kihnego. Powołany przez szkołę
główną, rozpoczął wykłady | marca 1864 r.
jako docent fizyologii; tegoż roku wydele-
gowany został na 8 miesięcy za granicę dla

zwiedzenia znaczniejszych pracowni chemii
lekarskićj. Po powrocie do Warszawy,
urządził pracownię chemiczną i zaczął wy-

kładać w szkole głównój 1865 r. chemię le-

karską, jako docent. Na katedrze tój pozo-
stał i w uniwersytecie warszawskim. Um.
10 listopada 1878 r.

Disquisitiones pharmacologieae de senna. Dorpati,
1859, w 8-ce, str. 29. Diss. inaug.
O trawieniu glutyny, oraz ciał w nią przechodzą

cych. Rozprawa napisana w celu pozyskania stopnia
docenta fizyologii przy Szkole Głównćj warsz. War-
szawa, druk. A. Liefeldt, 1863, w 8-ce. str. 44. Osob.
odb. z Pam. tow. lek. warsz. 1863, T. L, str. 387.

Odezyt wstępny do wykładu fizyologii w warsz.
szkole głównćj, miany 1 marca 1864 r. (Pam. tow.
lek. warsz. 1864, T. LI, str. 205),

Rozbiór dwóch kamieni nórkowych. (Tamże, 1865,
T. LIV, str. 30).
O eukrach pochodzących z cukru mlecznego. (Tam-

że, 1866, T. LVI, str. 50).
O protagonie. (Gaz. lek. T. I, 1866, str. 90).
Odpowiedź na kilka słów o myelinie. (Tamże, 1865,

str. 264).
Zupa Liebiga dla dzieci, jój przyrządzanie i sku-

teczność. (Gaz. lek. T. II, 18v7, str. 459).
Zur Blutanalyse. (Centralb. f. d. med. Wiss., 1865,

str. 705).
Ueber Laetose. (Hoppe-Seyler: Med.-chem. Unter-

suchungen, I, str. 164—167).
O składzie chemicznym mózgu i massy nerwowej.

(Pam. tow. lek. warsz. 1866, T. LVI, str. 410).

Roztwór chlorowodorny pepsyny. (Tamże, 1867.

T. LVIIL, str. 46).
Nowsze poszukiwania dotyczące powstawania,

znaczenia i własności ozonu i antozonu. (Tamże,
1867, T. LVII, str. 58).
Barwniki żółci. (Tamże, 1867, T. LVII, str. 381).
O tyrozynie otrzymywanćj przez działanie soku

trzustkowego na ciała białkowate. (Tamże, 1567, T. >

LVIII, str. 290).

Eine Beobachtung als Beitrag zur Kenntniss der

Wirkung des Panereassaftes. (Centrabl. f. d. med.

W.iss. 1867, str. 546—548).
Doświadezenia nad preparatami pepsyny. (Pam.

tow. lek. warsz. 1868, T. LIX, str. 195).

Badania nadospiżowych nakrywek

z wylotowemi cewkami u syfonów używanych do wo-

dy sodowój. (Gaz. lek. 1868, T. LV, str. (13 — 118.

Pam. tow. lek. warsz. 1868, T. LX, str. 16, 30).

Historya ciał zawierających fosfor i wiążących się

- z niemi zagadnień w ehemicznćj biologii. (Tyg. lek.

1868, str. 18). i
Sprawozdanie z dzieła Demarquaya: Recherches

sur Fabsorption des módicaments faites sur 'homme
sain. (Pam. tow. lek. warsz. 1868, str. 18).

Poszukiwania nad wyjątkową nieszkodliwością
atropiny. (Gaz. lek. 1869, T. VI, str. 417—424).
O białaczee pod względem patologiczno-chemicz-

nym i o wynikającój stąd możności rozróżnienia zna-

nych jój postaci. (Tamże, 1869, T. VI, str. 601, 617).
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Rozbiór chemiczny kamienia przedstawionego
warsz. tow. lek. ne D-ra Helbicha. (Pam. tow. lek.
warsz. 1869, str. 214).
Przyczynek do rozwiązania zadania: czy chłonienie

żółci ma miejsee w przewodzie pokarmowym? (Gaz.
lek. T. VI, 1869, str. 813).
O kwasie jednochloroctowym. (Tamże, T. VII,

1869, str. 429).
Ueber die Anwendung der Spectralanalyse zur

Diagnose der Gelbsucht. (Centralb. f. d. med. Wiss.
1869, Nr. 9).
Najnowsze badania tyczące się chloralu. (Pam.

tow. lek. warsz. 1870, T. LXII, str. 115).
Kilka uwag o naszych pobiałach i cynowych na-

czyniach. (Gaz. lek. 1871, T. X, str. 481).

Rozbiór płynu krwistego nagromadzonego w ma-
cicy dwudzielnćj, spostrzeganćj przez D-ra Neuge-
bauera. (Archiv f. Gynaekologie, 1871, T. 1I, str. 8).

Biegłyj wzglad na sowremennoje otnoszenie chi-
mii k naukie o żizniennych otprawlenjach żiwotnych
organizmow. (Godicznyj akt Imp. warsz. Uniwiersitie-
ta 30 awgusta 1871 g. Warszawa, 1871, str. 18).
Uwagi nad treścią. podjęzycznego guza zwanego

żabką. (Gaz. lek. 1872, T. XII, str. 225).
Uwagi o Ciechocinku. (Tamże, 1872, T. XII.

str. 481).
Sprawozdanie z rozpraw Starkowa: Materyały dla

toksykologii ciał benzynowego szeregu oraz nitro-
Mac ogó związków. (Tamże, 1871, T. LXV,
str. a ;
O odwietrzających środkach. (Gaz. lek. 1872, str.

751, 812).
Przyczynek do nauki o wytwarzaniu się ozonu

(Przyroda i przemysł, 1872, str. 325).

Ueber einige sogenannte Sauerstofferreger. (Cen-
trabl. f. d. med. Wiss., 1872, str. 849). 8
O szkodliwym przemyśle w Warszawie: a) proszek

na tępienie owadów; b) balsam oczny Salomona.
(Gaz. lek. 1873, T. XIV, str. 138. Pam. tow. lek. war.
1878, T. LXTX, str. 20).

Zur Lehre von dem Aetivwerden des Sauerstoffs
bei langsamen Oxydationen. (Berichte d. deutsch.
ma 1873, str. 106. Czasopis. tow. aptek. 1873,
str. 6).
Ob urobilinie i otnoszenii jego k normalnomu kra-

Ssiaszczemu wieszezestwu moczi. (Żurnał russkago
chimicz. obszczestwa, 1878, T. V, str. 179". ć

Kilka uwag o fosforytach i kości mielonćj naszego
handlu. (Tyg. rolniczy, 1873, str. 220).

Rozbiory fosforytów: nassauskiego i kurskiego.
(Eneyklop. rolnictwa, T. II, str. 361).

Indygo w moczu. Spółezesne tłomaczenie tego zja-
wiska, wsparte klinieznemi spostrzeżeniami. Opraeo-
wał wspólnie z Heryngiem. (Gaz. lek. 1874, T. XVI,
str. 66. Pam. tow. lek. warsz. 1878, T. LXIX, str.
102. 1874, T, LXX, str. 9).
O mięsie, bulionach i extraktach mięsnych. Rozbio-

ry bulionów W. Kleczkowskiego w Pinedze. (Pam.
tow. lek. warsz. 1874, T. LXX, str. 320).
O alkoholach w ustroju. (Medycyna, 1874, str. 21).
Kwas salicylowy i tymol jako Środki lekarskie.

(Gaz. lek. 1875, T. XVIII, str. 353. Pam. tow. lek.
Nec. © T. LXXI, str. 382. Medycyna, 1875,

r. 23).
Dodatek do rozprawy A. Jakowiekiego: Przyczy-

nek do badania nad fizyologicznóm działaniemZo:
lewania krwi. (Pam. tow. lek, warsz. 1874, str. 21).

Zur niheren Kenntniss der Galactose. (Beriehte
d. deutsch. chem. Ges., 1876, str. 42. Czasopismo tow.
aptek., 1876, str. 4).
Sprawozdanie z rozprawy Grossterna: 0 względnej

wartości rozmaitych odezynników na białko, o kwa-
sie trójehlorooctowym jako nowym odezynniku na
białko. (Pam. tow. lek. warsz. 18/7, str. 102).
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Uwagio fosforeseencyi ciał martwych i żyjących.

(Tamże, 1877, str. 483). ,

Odpór zarzutów uczynionych w kwestyi kanaliza-

cyi, przez autora „dwóch listów o tyfusie w Warsza-
wie i kraju. (Tamże, 1877, str. 354).
O papierowych obiciach zawierających arsen.

(Tamże, 1877, T. LXXIII, str. 519).
O wpływie niektórych czynników na fermentacyj-

ne sprawy. (Tamże, 1878, T. LXXIV, str. 122).

Kilka uwag w kwestyi fałszowania materyałów
pokarmowych. (Gaz. lek. 1878, T. XXIY, str. 309).

Zur Charakteristik der beiden niheren Milehzucker-

abkómmlinge. (Berichte d. deutseh.-chem. Ges., 1878,
T. X!, str. 1609).

Powietrznia i jój stosunek do wierzchnich pokła-
dów ziemi. (Zdrowie, 1878, str. 97, 109. Niwa, 1818,
str. 342).
Chemia zastosowana do fizyologii i patologii czyli

chemia lekarska. Warszawa, 1878, w 8-ce, str, 320.

(Wchodzi w skład wydawnictwa biblioteki umiejęt-
ności lekarskich).

Por. Kramsztyk J.: Życie i działalność naukowa 8.
p. H. Fudakowskiego. (Pam. tow. lek. warsz. 1879,

str. 568—585). Wizerunek jego i życiorys pomieścił
Tyg. ill. 1878, Nr. 153 i Tyg. powsz. 1878, Nr. 49.

Fukier Andrzej, ur. 30 listopada 1813 r.
wmiasteczkuKniesen (Gnezda), w dawnóm.
starostwie spiskióm; do gimnazyum uczę-
szczał w Hrlau na Węgrzech; nauk lekar-
skich słuchał w Peszcie (1832—1837), W r.
1837 przybył do Warszawy, gdzie juź do
zgonu pozostał. W latach 1843—1849 pel-
nit służbę lekarską w szpitalu ś. Rocha,

Fukier—Furstloff.

późnićj został ordynatorem w szpitalu Dzie-

ciątka Jezus. Um. 3 lutego 1870 r.
De influxu lucis ehemieo-physioloico. Pestini, typ.

Landerer, 1837, w 8-ce, str. 58. Diss. inaug.
O środkach chroniących zboże w spichrzach od

wołków. Rozprawa konkursowa, napisana w ję-
zyku niemieckim, nagrodzona wielkim złotym meda-
lem przez tow. rolnicze w Petersburgu.

W rękopisie polskim zostawił rozprawę, dotyczą-
cą zasad języka uniwersalnego.

Fulgentius P., mnich polski, zajmował
się chemią i medycyną w XVII w wieku.

Por. Voit: De incrementis stud. per Polonos, str. 82.
Gąsiorowski: 1. e. II, str. 187.

Fulwiusz, był nadwornym lekarzem Zyg-
munta III około r. 1607.

Por. Grabowski: Star. wiad. o Kr. 225.

Funk |., ur. w Warszawie 1855 r., nauki
lekarskie ukończył w uniw. warsz. 1877 r.,
następnie jako lekarz brał udział w kampa-
nii rossyjsko-tureckićj;rok 1880/1 przepędził
na dalszóm kształceniu się w Wiedniu. W r.
1881 wrócił na stały pobyt do Warszawy.

Kilka słów o impetigo herpetiformis gravidarum.
(Gaz. lek. 1831, str. 665—667).
O technice endoskopii. (Tamże, str. 853—829).
Kilka słów o aene agminata. (Tamże, str. 1078

do 1080).
Furstloff Efraim, rodem z Gdańska, do

nauk lekarskich przykładał się w Padwie,
gdzie 1687 r. był asesorem w oddziale na-
rodowości polskiej.



Gabriel—Gajkiewicz.

* Gabriel Joan. Sam., węgier.
De pliea poloniea. Budae, Landerer, 1780, w 8-ce,

str. 108. Diss. inaug.
Gaden Daniel, żyd, urodzony w Polsce

w początku XVII wieku, felczer, udał się
za pamowania Michala F'edorowicza do Ros-
syi, gdzie wysoką piastował godność lekar-
ską, a ukazem cara Aleksego Michalowicza
stopień doktora medycyny miał sobie przy-
znany.

Por. Colleetanea med. chirurg. 1838, str. 13.

Gadomski Antoni Hieronim.
De hydrothorace. OCracoviae, 1835, w 8-ce, str.

70. Diss. inaug. ;
Gadowski Wawrzyniec Justyn, rodem

z Krakowskiego, lekarz wojsk francuzkich,
wydał:

Diss. sur la plique polonaise. Paris, Didot, 1814,
w 4-ce, str. 25. Diss. inaug.

Sur nne plique polonaise observće chez une pari-
sienne. (Nouv. Journ. de mód. I, 1818).

Gagatkiewicz Walenty, ur. 16 lutego 1750
roku w Warszawie, gdzie ojciec jego był
chirurgiem. Ukończywszy nauki początko-
we iśrednie w mieście rodzinnóm, przez
dwa lata pracował w aptece. Następnie za
namową opiekuna swego D-ra F'ilipeckiego,
udał się dla słuchania nauk lekarskich do
Paryża, a po sześcioletnim tam pobycie
przeniósł się do Reims, gdzie dyplom dok-
torski uzyskał. Zwiedziwszy najznakomit-
sze zakłady naukowe i szpitale we Fran-
cyi, Włeszech i Niemczech, w r. 1770 wró-
cił do Warszawy i tu wkrótce jako biegły
lekarz nabył wielkićj wziętości. W r. 1/84
mianowany został nadwornym lekarzem
Stanisława Augusta, 1786 r. zaszezycony
medalem bene merentibus, 1788 r. — szla-
chectwem. W r. 1789 nie mało się przy-
czynił do założenia szkoły chirurgicznój
w Warszawie. W r. 1801 należał do pier-
wszych ezłonków nowo założonego tow.
warsz. przyjaciół nauk. Um. 10 stycznia
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1805 r. Przyjaciel jego Lafontaine uezcił
zaslugi G. mową pochwalną (Roczn. tow.
przyj. nauk VII, 39) i portret jego wedle
obrazu Baciarellego wyrytować polecił.
De fistula ani. Reims. Dis. inaug.
Por. Wojcieki: Oment. powąz. str. 183. Roczn.

tow. przyj. nauk. T. XII, 234 T.XV, 154. Gąsio-
rowski: 1. e. III, 213.

Gajer Jakób, wielkiej sławy lekarz
i chirurg w XVI wieku. W Polsce, dokąd .
z zagranicy przybył, wielkićj nabył wzię-
tości tak dalece, że go drugim Podaliriu-
szem zwano. Umarł w Krakowie 3 paź-
dziernika 1571 r., przekazawszy cały swój
znaczny majątek na rzecz biednych.

Por. Starowolski: str. 123. Marylski: Wspomnie-
nia, str. 211. Gąsiorowski: I, 342. Roczn. wyd. lek.
III, 443. ś ;

Gajkiewicz Władysław, ur. w czerwcu
1850 r. w Kielcach, do gimnazyum uczę-
szczał w rodzinnóm mieście, nauk lekar-
skich słuchał (1866 —1871) w Warszawie.
W latach 1873—1877 doskonalił się w sztu-
ce lekarskićj zagranicą, bawiące przeważnie
w Wiedniu, Heidelbergu i Paryżu. W r.
1880 i 1831 był sekretarzem dorocznym
warsz. tow. lek, W końcu r. 1830 został
mianowany ordynatorem w oddziale cho-
rób nerwowych szpitala starozakonnych
w Warszawie.
O marskościach wątroby, a w szczególności 0 t. z.

marskości przerostowój z żółtaczką (cirrhosis hepa-
tis hypertrophica eum ietero). (Medycyna, 1877,
Nr. 17—19).
Obecny stan wiedzy 0 t. z. chorobie Meniere'a (ver-

tigo ab aure laesa, vertige labyrinthique). (Tamże,
1877, Nr. 36, 37).
Obecny stan wiedzy o umiejscowieniach czynności

i zboczeń mózgowych (Localisationes cerebrales).
Warszawa, druk. M. Ziemkiewieza i Noaxowskiego,
1873, w 8-ee, str..189. Osob. odb. z Medycyny.
Dwa przypadki ospy, poprzedzonćj wystąpieniem

wysypki „rash* zwanćj. (Medycyna, 1878, Nr. 31, 32).
O porażeniu ośrodkowóm nerwu rozocznego (para-

lysis eentralis n. abdueentis) i wywołanóm przez ta

9
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zboczeniu sprzężnóm oczów. (Tamże, 1879, Nr. 30,31.

Pam. tow. lek. warsz. 1879, T. LXXV. str. 01).

O umiójscowieniach czynności i zboczeń mózgo-

wych. (Medycyna, 1880, Nr. 10, r. 1881, Nr. 3, 6, 7,

10. 11, 12).
O naciąganiu nerwów przy tabes dorsalis. (Gaz.

lek. 1881, str. 26).
O leczeniu tętniaków aorty piersiowój za pomocą

elektryczności. (Tamże, str. 751—759).

Przypadek porażenia rdzeniowego kurczowego

(Paralysis spinalis spastica—EKrb, tabes dorsal spa-

smodique— Charcot.) z pomyślnóm zakończeniem.

(Gaz. lek. 1882, Nr. 37).
Przypadek porażenia Landry'ego (paralysis asecen-

dens acuta) zakończony wyzdrowieniem. (Tamże,

1882, Nr. 41, 42).
Nadto ogłosił bardzo wiele sprawozdań w Medycy-

nie (1873—1881), w Kronice lekarskićj i w Gazecie

lekars.

Gall, syn Marcina z Pilzna, lekarz z koń-

ca XVI stólecia, stopień magistra nauk

wyzwolonych i doktora filozofii uzyskał

w Krakowie w r. 1575.
Por. Oettinger: 1. e. str. 209. . ;

Galenus. Z pism tego najznakomitszego

lekarza w starożytności, wyszły staraniem

Polaków następujące:
Astrologia ad Aphrodisium spuria quidem judica-

ta, exhibens mathematicae scientiae prognostiea de

decubitu infirmorum. Nune primum a Jos. Struthio

e graeco translata. Venetiis, per Jo. Patavinum et

Venturinum de Ruffinellis, 1535, w 8-ce. Ded. Cho-

jeńskiemu. |
Toż, w zbiorze dzieł Galena wydanym przez Cor-

narusa.
De winis liber. Germinus aliis visus, aliis suppo-

sititius, nune primum a Jos. Struthio e graeco tra-

ductus. Venetiis, per Jos. Patavinum et Venturinum

de Ruffinellis, 1535, w 8-ce. Ded. Wal. Moraw-

skiemu.”
Toż, w wydaniu dzieł Galena w Wenecyi u Jun-

tów 1525 (CL. IV, str. 127), a także w wydaniu bazy-

lejskióm 1561.
Opera omnium utilissima a doctissimis viris par-

tim nune primum latinitate donata, partim vero ad

exemplaria graeca diligentius recognita. Accesse--

runt de venaesectione libri duo Jos. Tectandro in-

terprete. Basileae, Oratander, 1536, w 4-ce, str. 51.

De difterentiis morborum liber, Jos. Struthio in-

terprete. Oracoviae, Vietor, 1537, w8-ce, k. nl. 32.

De antidotis libri duo, per tot saecula ab omnibus

magnopere desiderati, e graeco in latinum traducti

et commentariis brevibus illustrati a Jos. Struthio,

piblico tune artis medicae Patavii professore. Vene-

tiis, per Joannem Anteninum de Nicolinis de Sabio,

1587, w 8-ee. .Dodano Astrologiae ad Aphrodisium

liber unus et de.urinis liber.

In librum Hippokratis de fraeturis commentario-

rum libri tres e graeco in latinum conversi a J08.

Struthio. Venetiis, Zanetti, 1538, w 8-ce. Ded. bi-

skupowi J. Chojeńskiemu.

In librum Hippokratis de artieulis commentario-

rum libri quatuor; latine redditi a Jos. Struthio. Vene-

tiis, Zanetti, 1540, w 8-ce. Przypis. Szkole lekarskićj

padewskićj.
De venaesectione adversus Erasistratum liber, ad

graecorum exemplarium fidem recognitus Jos. Tee-

tandro, eracoviensi, interprete. Alterque de venaesec-

tione adversus Hrasistrataeos, qui Romae degebant,

interprete eodem. .Qum reliqnis Galeni operibus la-

tine redditis. Jani -Cornarii cura. Basilene, Frobe-

nius, 1549, fol.
Toż, Lugduni 1549, w 12-0e.

Gall—Galvez.

Toż, w wydaniu weneckićm Juntów.
De plenitudine et curativa sanzuinis missione li-

bri duo, translati per Christophoram Heyll, medicum

dantiscanum. Dantisci, typ. Franc. Rhodii, 1558,

w 4-ce, k. nl. 68.

* Galós J. C., umarł 1841 r.
Dokładny wywód użyteczności leczenia przez ka-

dzenie siarczane w rozmaitych ciężkich i uporezy-

wych chorobach, wynalezionego przez... lekarza

w Paryżu, przetłumaczone przez Antoniego Szmida,

ksi lwowskiego. Lwów, u Sznajdra, 1818, w 8-ce,

str. dl.

Galewski Herman, ur. 1814 r, w Brzegu
na Szląsku.
De anaesthesia faciei. Berolini, typ. Sittenfeld,

1837, w 8-ce, str, 32. Diss. inaug.

„GalliMaryan Edward, wychowaniec uniw.

wileńskiego, spółczesny lekarz żytomierski,
znany w literaturze pod nazwą Edwarda
Maryana.
Pisma Edwarda Mariana. Wilno, J. Zawadzki,

1842, w 12-ce, 2 tomy, str. 233, 212 i XVI, 217.

(Zawiera: T. I. Ines de Castro. Gorączka. Lekcya

anatomii serca. Fatalizm i duch. Szkie filozofii grec-

kiój. Paraeels. T. II. Poezye. T. II. Torquato Tas-

so, dramat).
Tymofój Chmielnieki, fragment historyczny z XVII

stólecia. Wilno, J. Zawadzki, 1842, w 12-ee, str.

XXEL
O wpływie wiary na narody. (Przegl. nauk. 1844,

T. 1, (IX), str. 144).
O niezbadanych dotąd sposobach powstawania

istot organicznych. (Tamże, str. 283).
Świat i poeta. (Tamże, 1846, T. XVII, str. 33, 129).
O cyganach. (Tamże, 1847, T. XXI. str. 405, 452),
O ludożerstwie. (Tamże, 1847, 'T. XXIV, str. 930

945, 979, 1011). ;
Gorączka. (Tamże, str. 1097).
Pamiętniki moich przyjaciół. Wilno, Zawadzki,

1847, w 8-ce, str. XV, 205 i 230.
Wampiryzm. (Przegl nauk. 1848,T.XXVI, str. 129),
Sprawozdanie z czynności Towarzystwa lekarskie-

go wołyńskiego, złożone na posiedzeniu d. 15 lipea

1860 r. Żytomierz, w druk. Kwiatkowskiego, 1861,
w 8-ce, str. 32.

Tojeść syryjska (aselepias syriaca), roślina włók-

no dająca, 0 Jej uprawie u nas i użyciu w rękodziel-

niach. Żytomierz, nakł. J. Hussarowskiego, 1860,

w 8-ce, str. 38. -

Wspólnie z G. Belkem pisał o szarańczy i sposo-
bach jój wygubienia. (Żytomierz, 1560).
Nadto przełożył Gigantomachią Kordeckiego, któ-

ra pozostaje w rękopisie.

Gallus Aleksander, doktór filozofii i me-
dycyny, po śmierci Stefana Mikana powo-
łany w r. 1580 na lekarza kapituły poznań-
skićj; obowiązkite spełniał do r. 1646. Wy-
nagrodzenia pobierał po złotemu na tydzień
ipo dwa bochenki chleba. Był wielkim
przyjacielem Grutyńskiego, któremu na-
grobek postawil.

Por. Gąsiorowski: O kanonikacie, 35. Starowolski:
Rdć Sarm. 140, 126. Dykcyon. biogr. powsz.

1

Gallus, ob. Ohraplowski.
Galvez Bonawentura, rodem z Katalonii,

ukończywszy nauki lekarskie w Bononii,
osiadł w Polsce, gdzie w przeciągu niespeł-
na pół wieku dawał dowody wysokićj nau-



Gałęzowski.

ki. Wynalazł uniwersalny balsam. Umarł
8 czerwca 1774, w Warszawie.

Por. Gołębiowski:... str. 8. Bartoszewicz Julian:
Kościoły warsz. str. 43, zeszyt 2-gi.

Gałęzowski Bronisław, ur. w Poznaniu
1844 r., nauk lekarskich słuchał w Wro-
elawiu (1865—1869).
Eine ausgetragene Tubenschwangerschaft. Bre-

slau, 1869, w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.

Gałęzowski Seweryn, urodz. 25 stycznia
1801 r. na Ukrainie, we wsi Kniaża Kryni-
ca pod Lipowcem. Średnie nauki pobierał
w głośnój podówczas szkole OO. Bazylia-
nów w Humaniu; nauk lekarskich słuchał
od r. 1819 w uniwersytecie wileńskim.
Osiągnąwszy 30 lipca 1825 r. stopień dok-
tora medycyny, rychło został adjunktem
przy prof. chirurgii Pelikanie, a następnie
i professorem chirurgii był mianowany.
W r. 1828 udał się kosztem wszechnicy wi-
leńskićj, w podróż naukową zagranicę; dwa
lata doskonalił się w chirurgii na najzna-
komitszych klinikach w Niemczech, Pary-
żu i Londynie. W r. 1831 niósł w Warsza-
wie pomoc rannym. Ozdobiony złotym
krzyżem virtuti militari wraz z innymi
opuścił kraj rodzinny i bawił na dalszych
studyach w Getyndze i Berlinie. W r. 1834
wypłynął z Hamburga do Meksyku, przy-
jąwszy obowiązki lekarza w kompanii ko-
palni srebra w Agangeo. Po dwóch letnim
tam pobycie, przeniósł się do Meksyku,
gdzie niebawem zdobył sobie bardzo wy-
bitne stanowisko i doszedł do wysokiego
poważaniai wziętości. W r. 1848 wrócił do
Buropy i osiadł stale w Paryżu. Tu stał się
opiekunem i dobroczyńcą rodaków, z któ-
rych wielu wyksztalcenie jemu wyłącznie
zawdzięcza. Opiekując się stale szkolą ba-
tignolską, czyniąc dar 12000 franków dla
akademii umiejętności w Krakowie, usta-
nawiając stypendyum braci Śniadeckich,
uwydatnił jak dokładnie potrzeby kraju
pojmował. Umarł w Paryżu 81 marca
1878 r.
De variola mitigata. Vilnae, Zymel, 1825, w 8-ee,

str. 37. Diss. inaug. ć
Relation iiber merkwiirdige Operationen, welche

im chirurgisch-clinischen Institut zu Wilna ausge-
fihrt wurden, nach dem lateinisehen Manuseripte
bearbeitet von Max. Trosehel. (Graefego i Walthera
Journ. der Chir. T. XII, 1829, str. 529—624).

+ Heilung einer Sack- Wasse sucht des Kierstockes
durch die Operation; nach dem lateinisehen Manu-
seripte bearbeitet von Max Troschel. (Tamże, str.
624—629).
Heilung einer Amaurosis completa durch Entfer-

nung eines krankhaften Zahnes; nach dem polnischen
handsehriftlich mitgetheilten Originale bearbeitet
von Andrzejewski. (Tamże, T. XIII, 1829, str. 117
do 128).
Ueber eine Modiiiecation des Dupuytrenschen Mut-

terspiegels; nach dem polnischen Originale bearbei-
tet von Andrzejewski. (Tamże, str. 124—127).

181-

Zwei seltene Fille, in denen scirróse Driisenver-
hiirtungen durch Anwendung der Jodine geheilt
wurden. (Tamże, str. 490—500).
Ablacion de la mitad izguierda de la mandibula

inferior. (Periodico de la academia medieo-quirurgi-
ca de Mexico, 1836).

Por. Reczn. tow. hist. lit. w Paryżu, T.II, 1879,
str. 278—291.

Gałęzowski Ksawery, synowiec poprze-
dzającego, ur. w Lipowcu 1882 r. Ukoń-
czywszy nauki lekarskie w Petersburgu
1558 r., przeniósł się na stały pobyt do Pa-
ryża, gdzie 1865 roku powtórnie stopień
doktorski osiągnął. W r. 1866 rozpoczął
wykłady publiczne z dziedziny okulistyki.
G. obecnie należy do pierwszych okulistów
paryzkich a mnóstwem prac naukowych.
jakie ogłasza w czasopismach francazkich
(Archives gónćrales de módecine, Grazette
des hópitaux, Le mouvement módical,
Union módicale, Revue d'hygiene, Annales
doculistique i w wydawanym przez siebie ,
dzienniku Recueil d'ophthalmologie): pod-
trzymuje sławę swego imienia, G. należal
do bardzo czynnych członków stowarzy-
szenia lekarzy polskich w Paryżu. Pod je-
go kierownictwem wychodzi od r. 1871
czasopismo: Recueil d 'ophthalmologie. -
Ustrojstwo oftałmoskopa i upotreblenje jego pri

raspoznawanii wnutrennich bolezniej głaznago jabło-
ka. $.-Pietierburg, 1853, w 8-ce, str. 104, 2 tab.
Diss. inaug.
Nowa modyfikacya oftalmoskopu. (Roczn. tow. pa-

ryzk. le. polskieb, 1860, str. 268—271).
Pogląd na terapię chorób oezu. (Klinika, 1867,

str. 352—339). i
Observations eliniques sur les maladies des yeux.

1-e liyraison. Paris, 1861, w 8-ee, str. IV, 46, 1.
Etude ophthalmoseopique sur les altórations du

nerf optique et sur les maladies córebrales dont elles
dópendent. Paris, 1865, w 4-ce, str. VIII, 180, 1 tabl.
Dhese.
"Toż, t. r. w 8-%0e. (Praca, nagrodzona przez fakul--

tet paryzki wielkim medalem. Sprawozdanie z tćj
rozprawy umieszczono w Guz. des hóp. civ. et milit.,
1866, str. 253; w the British and foreign medieo-
ehir. Review and Quarterly Journal.of praet. med.
and surg. London, 1863, Jan., nr. LXXXI). j
Tableau synoptique de la rófraction de Toeil.

Choix des lunettes. Paris, 1865, 2 tab., w 4-ce.
Też same tabliee, z dodatkiem trzecićj, nieogłoszo-

nój po franeuzku, przełożone zostały na język an-
gielski i wydane p. t. nr. 1 i 2 „Synoptical Table of
the Refraction of the Eye...... Choiee of glasses, by:
Dr. Xavier Grałęzowski. Translated by A. Pope, M.
D., for the benefit of his pupils.* nr. 3 Oonvergent
Strabismus* i „Diyergent Strabismus.* Saint-Louis
(America). ć
Mómoire sur Texistence des vaisseaux capillaires

dorigine ećróbrale dans la papille du nerf optique.
Leur signification dans le diagnostic des maladies
córóbrales. Z tablicą kolorowaną Praca ta, przed-
stawiona Paryzkićj Akademii nauk, pozostała w rę-
kopiśmie. Wyciąg z nićj zrobiony przez autora, dra-
kowanym był w Comptes rendus de 1 Ae. des scien-
ces, 1864, T. LXI, str. 1066 — 1063, w Gaz. hebd. da
mód. et de ehir., 1865, str. 811, i w Union módicale,
1865, str. 102i 106.
Du diagnostie des maladies des yeux. par la chro-

matoseopie rótinienne, próeódć d'une ćtude physique
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et physiologique des eouleurs. Paris, 1868, w 8-ce,
str. IV 1271. (Wyciąg z tego dzieła p. t.: Physiolo-
gie des sensations lumineuses et eolorćes de la róti-
ne, umieszczony w Ann. d'Ocul. 1868, T. LIX, str. 14
do 57), ? i
Compte rendu de cent quatre vingt-neuf opórations

de pupille artificielle, pratiqućes a la. elinique du Dr.
Desmarres, du l-er janvier 1860 au 1-er aoiit 1861.
(Annales d'oculistique, fondóes pax le Dr. Florent
Qunier, T. XLVII, str. 220—269).

- Toż, w osobn. odb. p.t. De la pupile artificielle
et de ses indieations. (Olinique opthalmologique du
Dr. Desmarres). Bruxelles, 1862, w 8-ce.

Clinique ophthalmologique du Dr. Desmarres. Ob-
servations. 1. Cystieerques du corps vitrć et de la re-
tine. 2. Phlegmon spontanć de Toeil. 3. Glaucome
aigu dans un cas d'atrophie progressive de la rótine
(rótinite pigmentaire des auteurs). 4. Amaurose sy-
philitique. (Tamże, 1862, T. XLVIII, str. 272).
Recherches opthalmoscopiques sur les maladies de

la rótine et du nerf optique. (Olin. ophthal. du Dr.
Desmarres). Mómoire, prósentć au Qongrós d'oph-

thalmologie de Paris, z 3 tablicami figur. (Tamże,
1868, T. XLIX, str. 85—122).
Toż,w osobn. odb. Paris, 1863, w 8-ce, str. 40,

1i3 tab.
Etudes sur les floecons du corps vitrć (Synchisis

floconnenx). (Tamże, 1864, T. LI, str. 61—76).
Quelques mots sur Ihópital ophthalmologique et

la clinique du Dr. Sperino de Turin. (Correspondan-
ce). (Tamże, 1864, T. LI, str. 70—83).
Du synchisis ćtincelant. (Tamże, 1864, T. LIL, str.

125—131).
Etude sur la diplopie monoculaire. (Tamże, 1865,

T. LIV, str. 199, 208).
Physiologie des sensations lumineuses, ete. (Tam-

że, 1868, T. LIX, str. 14—57, porównaj „Diagnostie
des maladies des yeux* ete.).
De la pupille artificielle et de ses indieations. (Clin.

ophth. de M. Desmarres). (Union módicale, 1865, str.
168—172 i 179—188).

Quelques considórations sur le glaueome. (Clin.

ophth. du M. Desmarres fils). (Tamże, 1864, str.

201—203).
Ophthalmoscope. (Tamże, 1865, Nr. 56).
Sur la dógónórescence graisseuse de la rótine dans

Valbuminuvie. (Clin. ophth. de M. Desmarres). (Tam-
- że, 1865, nr. 63).

Luxation du eristallin sous la conjonetive. (QCour-
- rier mćdieal, 1865, str. 5—6).

Sur les altórations de la rótine et de la ehoroide

dans la diathtse tubereuleuse. (Archives gónórales
de módecine. 1876).

"Toż, w osobn. odb. Paris, 1867, w 8-ee, str. 46,
m tablicą ehromolitografowaną.

Choroidite syphilitique. (Gaz. des hópitaux, 1862,

Nr. 5). -

M ótsincówo cćrebrale et de Poedtme de la pa-

pille. (Tamże, 1862, Nr. 147).
Amaurose eóróbrale double, due a la suppression

de Fópoque menstruelle. Guórison. (Tamże, 1864,

Nr. 45).
Sur les tumeurs intraoculaires. (Leęon lie A FE-

eole pratique de la Faeultć de Pawis). (Tamże, 1866,

„Nr. 69).
Rozbiór krytyczny dzieła D-ra Fano: Traitć pra-

tique des maladies des yeux. (Tamże, 1866, Nr. 90).

Sur la rótinite et la nóvrite syphilitiques. (Tamże,

1866, Nr. 106). e
Leęons sur le strabisme, son ótiologie, le diagno-

stie et son traitement. (Tamże, 1867, Nr. 90).

Essai sur la conjonetivite lacrymale et son influen-

ee sur la vue. (Tamże, 1868, Nr. 108).

Troubles de la vue occasionnćs pax les affections
des voies laerymales. (Tamże, 1868, Nr. 114), :

Gałęzowski.

De la nóvri te et pórinóvrite optique et de ses rap-
Ry* les affeetions ećróbrales. (Tamże, 1869,

jroztęc);
Queiques eonsidórations sur les opórations de la

cataracte. (Tamże, 1869, Nr. 80, 86, 104). i
Extraetion linóaire des cataractes. (Tamże, 1869,

Nr. 108).
De Fhómóralopie endómique et de son traitement

par la calabarine. (Tamże, 1869, Nr. 124).
Sur les blessures de Toeil et leurs eonsćquences.

Qonfórences publiques, faites 4 I ócole de módecine
pendant le siege de Paris. (Tamże, 1870, Nr. 118,
130, 136, 138, 140, 149, 150).
Sur le nouveau procódć de Iextraction. de la cata-

raete appelóe extraction latórale. (Tamże, 1871,
Nr. 36).

Sur Texophthalmie consócutive 4 une tumeur Vas-
eulaire de Porbite. (Tamże, 1871, Nr. 60, 61, 62).
Etude sur le goitre exophthalmique. (Tamże, 1871,

Nr. 107, 108).
Des troubles oculaires dans Tataxie locomotriee.

(Leęon recueillie par le Dr. A. Brochin). (Tamże,
1874, Nr. 85).

De Famblyopie hystórique. Leęon reeueillie par
F. Despagnet. (Tamże, 1877, Ne. 10, 15).

Dóecollement de la membrane hyaloidienne. (Tam-
że, 1877, Nr. 21).
De quelques formes rares de paralysies ogulaires

dans lataxie loeomotrice. (Tamże, 1877, Nr. 36).
Des altórations de la vue dans la fitvre typhoide.

(Gaz. des hóp. 1877, Nr. 105, str. 838).
De la pilocarpine. (Tamże, 1877, Nr. 128,str. 1020).
De la thermomótrie dans les maladies oeulaires.

(Tamże, 1877, Nr. 110, str. 877). ?

Des lósions vasculaires dans les maladies de la
rótine. (Tamże, 1877, Nr. 110, str. 877).
Amaurose nicotinique. (Tamża, 1877, Nr. 142, str.

1132).
Un notweau mydriatique. (Tamże, 1878, Nr. 35,

str. 318).
Des kóratites glyeosuriques. (Tamże, 1879, Nr. 4,

str. 30).
Thromboses des vaisseaux rótiniens.. (Tamże, 1879,

Nr. 41, str. 325).
Atrophies traumatigues des papilles. (Tamże, 1879,

Nr. 146, str. 1164).
De Fhomatropine et de son aetion sur Voeil. (Tam-

że, 1881, Nr. 22, str. 172—173).

Extraction A Faide d'un aimant d'un morceau da-

cier fixć dans la rótine. (Tamże, 1881, Nr. 40, str.

358—359).
Daltonisme pathologique.

str. 491—492).
La thrombose des vaisseaux retiniens dans la mi-

graine ophthalmique. (Tamże, 1881, Ne. 140,

(Tamże, 1881, Nr. 62,

"str. 1117).
"Traitć des maladies des yeux. Paris, 1872. J. B.

Bailietre et fils, str. XVI, 895.

Etudes sur les amblyopies et les amauroses syphi-

litiques. (Areh. gónór. de módecine Janv.-Fćv.—
Mars, 1871, str. 120—184).

Tyaitement du dóeollement de la rótine par enelave-

ment dans une plaie selórotieale. (Journal Woph-
thalmologie, 1872).

Aperęu sur les atrophies de la papille du nerf

optique et sur leur ótiologie. (Journal d'ophthalmo-

logie, 1872, Janvier etMars).

Affeetion des voies lacrymales.
Avril).

Sur les formes irregulieres du glaucome et sur ses

eomplieations. (Tamże, 1872, Avril, Mai, Dócembre).

De quelques tumeurs des paupitres et des eonjone-
tives. (Tamże, 1872, Maj, Czerwiec).

(Tamże, 1872,



Gałęzowski—Garfinkel.

Ktude sur les affections des voies laerymales et sur
'leur traitement. (Recueil d'ophthalmologie Nr. 1. Oe-
tobre, 1873).

Etude sur les granulations palpóbrales et neopla-
siques. (Tamże, 1874, Styczeń).
Apergu góneral sur les choroidites. (Tamże, 1874,

Styczeń).
Quelques considórations sur le myosis spontanć.

(Tamże, 1874, Styczeń).
Etude sur les affections

1874, Kwiecień).
De la kóratite glaucomateuse.

Kwiecień).
Quelques mots sur les uleżres rongeants de la cor-

nóe. (Tamże, 1874. Kwiecień).
Etude sur Iinfammation de la glande lacrymale.

(Tamże, 1881, Nr. 2, str. 65—79).
De la synchotomie dans le leucome adhórent.

(Tamże, 1881, Marzec).
De quelques formes partieulitres des cataractes

eongónitales. (Tamże, 1881, Marzec, str. 152—160).

Quelques mots sur la nóvrite optique et sur sa

eurabilitó. (Tamże, 1881, Marzec, str. 214—222, Maj,

1881, str. 2/2—298).

T'huile de cade est un exeelleet antiseptique dans

les affections oeulaires. (Tamże, 1881, Maj, str. 257

do 266).
- De Fhomatropine et de son action sur Voeil. (Tam-

że, 1881, Maj, str. 310—314).
Sur la dógónerescenee caleaire de Fópithelium cor-

nóen et sur son traitement. (Tamże, 1881, Czer-

wiec).
Du traitement de la kóratite interstitielle et de la

selero-kóratite par Firidectomie. (Tamże, 1881, Li-

piec, str. 408—442).
Migraine ophthalmique avec thrombose des Vvais-

seaux rótiniens. (Tamże, 1882, Styczeń, str. 10—17).

Des cataraetes traumatiques. (Tamże, 1882, Sty-

czeń, str. 17—28).
De Vinfluence des iritis et de choroidites sur le

dóveloppement des cataractes. (Tamże, 1882, Luty).

Peristome des vaisseaux hyaloidiens. (Tamże,
1882, Marzec, str. 120—136).

De la xórophtalmie parenchymateuse et de Son

traitement par la transplantation de la conjonetive

du lapin. (Tamże, 1882, Kwiecień str. 193—205).

Du spray phóniquć, eomme moyen próventif et cu-

ratif de la keratoiritis suppuratiye dans Fextraction

de la cataracte. (Tamże, 1882, Kwiecień, str. 268

do 277).
Pupille artificielle et ses indications. (Bull. gón. de

thórap. 1870, Juliet 15).

Etudes sur les amblyopies et les amauroses syphi-

litiques. (Arch. gónór. de mód. 1871, p. 120—164).

Quelques aperęus sur Iaceommodation de Poeil.

(Gaz. hebd. 1870, Nr. 20, p. 315).
Deux cas d'anevrysme, Fun de Fartere centrale de

la rótine, Pautre de Vorbite. (Congres de Londres,
Compte rendu, 1873, str. 67—69). -
De la rótinite et de la retino-ehoroidite albuminu-

riques; leur traitement. (L'Union mód. 1873, str. 924
do 928).

Echelles typographiques et chromatiques pour
Fexamen de Taeuitć visuelle. Avec 20 planches noires
et colorióes et texte expliecatif. Paris, Bailliere.
1874, w 8-ce.
Sur les blessures de I'oeil reęues A la chasse et

sur les prócautions 4 prendre pour les ćviter. (Bull.
de 1'Acad. de med. 1876, Nr. 48).
De Vatrophie de papille du nerf optique et des

amblyopies dans certaines affections gastriques.
(Union mód. 1876, Nr. 28). ć .
Etude sur la migraine ophthalmique. (Arch. gón.,

1878, str. 36, 669).

oculo-dentaires.

(Tamże, 1874,

(Tamże,
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De la dógónerescense calcaire de la cornóe. (Con-
grós scientif. pońr Tavancement d. sciences, 1878).

Contracture hystórique de Tiris et du musele aceo-
modative avee myopie consćeutive. (Progrts mćdieal,
1878, Nr. 3).

Sur les atrophies traumatiques des papilles opti-
ques. (Gaz. mód. de Paris, 1879, Nr. 51).

Traitement de Fophthalmie granuleuse par exci-

sion des euls-de sac de la eonjonetive. (Gaz. d'ophth.
1879, I, str. 11).

Sur les thromboses des vaisseaux rćtiniens. (Gaz.
mód. de Paris, 1879, str. 217). |
Raażo glycosurigues. (Gaz. d'ophth. 1879, I,

str. 20).
Sur la kóratite glyeosurique. (Gaz. mćd. de Paris,

1879, Nr. 4).
Sur la perception du rouge de la rćtine par le ma-

lade lui-móme. (Tamże, 1879, Nr. 28).

Des blessures de Foeil par les plumes d'acier dans

des ćcoles primaires et de la nócessitć d'y.porter re-

mtde. (Rev. d'hyg., 1880, II, str. 790). Streszczenie
w Przegl. lek. 1880, Nr. 40.
Des atrophies traumatiques des papilles. (Gaz.

hóbd. 1880, str. 54).
_Hygitne professionelle de a vue. (Cong. internat.

d'hyg. 1878. Paris, II, str. 127).
Hómiopie eroisće ehromatique avee aphasie et he-

miplegie; cause syphilitique. (Gaz. mód. 1880,

str. 163). ;
Hómiopie ehromatique ehez un aphasique. (Tam-

że, 1880, str. 171).
Influence de la goutte et de la syphilis sur les opć-

rations de la cataracte. (Congrts póriodique inter-

national d'ophthalmologie. Compterendu, Milan, 1881,

sniAd3).
Chromatoscope et earnet portatif pour mósuref

Tacuitó visuelle et la faeulte chromatique. (Gaz. med.

de Paris, 1880, Nr. 26).
Quelqnes considórations sur Ihygitne de la vue

chez les enfants. Paris, 1877, w 8-ce, str. 8. (Odbit-
ka z gazety IUnion módical).
Etude sux les amblyopies et les amauroses aphasi-

ques. (Archives gćnórales de medecine, juin, 1876,

str. 641).
Des amblyopies et des amauroses toxiques. Pa-

ris, impr. Parent, 1879, w 8-ce, str. 184.

Echelles portatives des caraettres et des eouleurs,

pour mesurer I'aeuitć visuelle. Paris, J. B.Baillitre,
1880, 34 tab.
De la nóvrite optique eonsecutive 4 une altćra-

tion des vaisseaux. (Congres póriodique internatio-

nal des sciences módieales. Section d'ophthalmolo-

gie. Troisitme sóance 6 aoiit, 1881, Londres).

Des injections hypodermiques de cyanure de mer-

eure dans la syphilis oeulaire. (Progres módical, 15

kwiet. 1882),

Gałęzowski Maciej,
De haemorrhoidibus in genere et praecipue de cu-

ra haemorrhoidum eoecarum. Vilnae, 1822, w 8-ce,

str. 26. Diss. inaug.

Garani Paweł, lekarz lwowski, żyjący

w pierwszćj połowie XVII wieku; był rad-

cą miejskim oraz miał udział w zarządzie

lwowskiego szpitala Św. Łazarza.
Por. Sad. Barącz: Pamiętnik dziejów polsk. str. 280.

Garecki Cezary. W:
K woprosu o prodołżitielnosti wnutriutrobnoj żizni

płoda posle smierti matieri. S.-Pietierburg, tip. J.

Treja, 1877, w 8-ee, str. 54. Diss. inaug.

Garfinkel Zygm. Herman, z Wilkowyszek.
Die Neurosen nach acuten Krankheiten. Berlin,

1869, w 8-ce, str. 35. Diss. inaug.
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- _Gargas Krzysztof, lekarz z pierwszój po-
dowy XVII wieku, stopnie filozoficzne
uzyskał w Krakowie 1599 i 1601 r.

Por. Oettinger: 1. e. str. 234. '

_ _ Garnysz Kazimierz, rodem z Leniszek na
Litwie, ukończywszy wydział lekarski
-w uniw. wileńskim, został lekarzem woj-
ska polskiego; w r. 1831 opuścił kraj ro-
dzinny, stopień doktorski osiągnął powtór-
"nie w Montpellier 1635 r. i wkrótce potóm

. osiadł w Delemont w kantonie berneńskim.
De l'6pilepsie. Montpellier, 1835. Diss. inaug.

"Garsztka Józef, ur. 1848 r. w Kowale-
wie, w obwodzie Pleszewskim, do gimna-
zyum uczęszczał w Inowrocławiu, nauk le-
karskich słuchał w Wrocławiu (1869—1873).

_ Ueber ein aneurysma traumaticum. Breslau, Os.
Raabe, 1873, w 8-ce, str. 29. Diss. inaug.

* Gasc I. Charles, lekarz wojskowy.
Mómoire sur la plique polonaise. Paris, 1816,

w8-ce.
Gaskiewicz Paweł, lekarz nadworny Ka-

zimierza Jagiellończyka, z którego synem
Władysławem, królem czeskim, wyjechał
1471 r. do Pragi.

Por. Wiszniewski: Hist. lit. polsk. IX, 191. Roczn.
wyd. lek. III, 436. Gąsiorowski:... I, 98.

Gaspary Józef Juliusz, ur. 1796 r. około
Poznania, do gimnazyum uczęszczał we
Frankfurcie nad Odrą, nauk lekarskich
słuchał odr. 1817 w Królewcu; dyplom dok-
torski osiągnął w Berlinie 1820 r.

Deseriptio iridis anatomica et physiologiea. Bero-
lini, 1820, w 8-ce, str. 36. Diss inaug. .

Gassowic Piotr, pisany także Grasszo-
wyecz de Kosmerzya, de Losmyerza, Ga-
sowiee, był profesorem wydziału lekarskie-
go w drugićj połowie XV wieku, rektorem
"uniw. w latach 1464, 1465, 1470: lekarzem

* królewskim nazywany już 1464r, Wr.
1464 przeznaczony był do przejrzenia
i uporządkowania ustaw uniw. W biblio-
tece jagiell. zachowane są w rękopiśmie 4
jego mowy pochwalne. ł

Por. Roczn. wyd. lek. II, 45. III, 435. Wiszniew-
Ski: IV, 191. Muczkowski: Mieszkania.., 26, 37. Łu-
kaszewicz: Historya szkół, III, 269. Helcel, II, 727,
801, 802. Oettinger:... $5. Wisłocki: Katalog rękopi-
sów, str. 239, Nr. 808.
* Gastier A. F. Dr. 1787—1868.
Homeopatyczne, przedochronne leczenie dzięci,

podług D-ra Gastier, ułożone przez $.D. Kijów,
1807. w 8-ce, str. 24.

Gasto Abraham, rodem z miasta Gurau
na Szląsku, stopniem doktora medycyny
zaszczycony w Wittenbergu 1592 r., był
nadwornym lekarzem Władysława IV.

Por. Gąsiorowski: T. II, 251.

FH Gasztowtt Maurycy, ur. 10 sierpnia 1809
roku we wsi dziedzicznój Żaznie na Żmu-
dzi, w powiecie szawelskim: gimnazyalne
nauki pobierał w Krożach. Wr. 1530 wstą-

pił na wydział prawny uniw. wileńskiego,

ale ówczesne wypadki przerwały mu bieg

* Gargas—Gawlik.

nauk. W r. 1831 ze stopniem podporuczni-
ka wyszedł za granicę. W r. 1834 rozpoczął
naukę medycyny w  Olermont-Ferrand,
następnie przeniósł się do Montpellier, gdzie
1839 r. dyplom doktorski osiągnął. Od r.
1840, przez lat 12, oddawał się wykonaw-
stwu lekarskiemu w miasteczku la Guer-
che—sur—Aubois (Cher); w r. 1852 prze-
niósł się do departamentu Nievre, gdzie
praktykował najprzód w wiosce Magny—
Cours a od r. 1862 w mieście Nevers. Um.
29 maja 1878 r. w Oholet (Maine et Loire).

Essai sur Iaffection scrofuleuse. Montpellier,
1839, w 8-ee. Diss. inaug.
Aperęu gónóral sur le elimat du canton de la

Guerche, suivi d'un traitć sur les fiżyres intermitten-
tes et dautres óćtats morbides qui y rógnaient pen-
dant Fannóe 1839—1640. Nóvers, 1541, w 8-ce.
str. 124

Cholóra-morbus asiatique. Nóvers, 1849, w 8-ce,
str. 27. a

Notice sur les eaux minórales de Saint-Parize-le-
Chitel. Nevers, 1852, w 8-ce.

Gasztowtt Gabryel.
Des aceidents premonitoires de la goutte et du

traitement próventif de cette maladie. Paris, imp.
Parent, 1878, w 4-ce, str. 44. Those.

Gasztowtt Jerzy.
Du rótrócissement acquis de Varttre pulmonaire,

Paris, imp. Parent, 1879, w 8-ce, str. 38.

Gawełkiewicz Czesław, ukończywszy na-

uki lekarskie w Krakowie, osiadł w Na-

sielsku i tam 1874 r. życie zakończył.
Gorączka powrotna (febris recurrens). (Tyg. lek,

1866, Ńr. 17).

Gawlik Jan, spółczesny lekarz krakowski.
Jedno z ciekawszych zapaleń płuc ze względu na

kolejny typowy przebieg. (Podług wykładu prof.
Dietla). (Przegl. lek. 1865, Nr. 47, 48, 40, 50).

Porażenie nerwu twarzowego śród śmiertelnego

przebiegu gruźlicy. (Podług wykładu prof. Dietla).
(Tamże, 1864. Nr. 51, 52. Rok 1866, Nr. 1).

Przyczynek do ajtyologii żółtaczek. (Tamże, 1864,
Nr. 51, 52. Rok 1865, Nr. 1, 4, 8, 9, 10, 11).

Kilka uwag opartych na własnych spostrzeżeniach

klinicznych nad usypianiem ehorych za pomocą chlo-

roformu w różnych celach leczniczych. (Tamże, 1865,
Nr. 15. 16, 28, 29, 80, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37).

Przegląd wad sercowych. (Tamże, 1867, Nr. 43,
45,46. Rok1868, Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 81,
32 83,33).
Niedomykalność zastawkitrójkończystćj obok po-

dobnych do prawdy chropowatości w tętniey płuco-
wój u dziewezyny niedokrewnćj. (Insufiicientia val-
yulae tricuspidalis foetalis in individuo anaemico).
(Tamże, 1868, Nr. 38, 39, 40, 42).
Ujemny przyczynek do kazuistyki sądowo-lekar-

skićj. (Tamże, 1868, Nr. 51. Rok, 1869, Nr. 1, 2).
Przyczynek do kazuistyki lekarskićj, (Tamże,

1869, Nr. 47, 43, 51, 52. Rok 1870, Nr. 1, 2).
Przyczynek do kazuistyki porodów nieprawidło-

. wych. (Tamże, 1872, Nr. 23, 24, 25).
O ratowaniu osób nagłą stratą życia zagrożonych

czytał na zgromadzeniu oddziału Wadowiekiego. to-
warzystwa pedagogicznego w Suchy d. 23 paździer-
nika 1869 r. Wadowice, drukarnia i litografia Fran-
ciszka Foltyna, 1870, w 12-ce, str. 45. Sprawozdanie
z tój pracy ogłosił St. Janikowski w Przegl. lek.
1870, Nr. 50.



Gawłowicki—Gąsiorowski.

Gawłowicki Szymon, filozofii i medycyny
uczył się w Padwie, gdzie 1634 r. był asse-

sorem w oddziale narodowości polskićj.

Gawroński, spółczesny lekarz, zamieszka-

ły w Pińczowie.
Rana cięta brzucha z wypadnięciem żołądka i sie-

ci; wyzdrowienie. (Gaz. lek. T. I, 1856, str. 138

do 139)
Krwotok maciczny skutkiem przyrośnięcia łożys-

ka. Endometritis septica. Colitis catarrhalis. Wy-

zdrowienie. (Tamże, 'T. VII, 1869, str. 65—68).

Białaczka (leukaemia). (Tamże, 427—438).

Zimno jako skuteczny Środek przeciw wąglikowi.

(Tamże, T. VIII, 1570, str. 558—559).

Błonica (diphtheritis). (Tamże, str. 684—687).

Kilka słów o leczeniu wad organicznych serca.

(Tamże, str. 841—848).

Kilka słów o epidemii cholery w m. Pińczowie

i o leczeniu tójże. (Tamże, T. XV, 1873, str. 225 —230

341—245).
Choroba Basedowa u osoby cierpiącój na macinni-

eę zależną od bledniey. (Przegl. lek. 1872, Nr. 13).

Gazeta lekarska. Pismo tygodniowe poświęcone,

wszystkim gałęziom umiejętności lekarskićj, farma-

cyi i weterynaryi. Redakcyę gazety składają: Bro-

dowski, Chojnowski, Girsztowt, Hirszfeld, Le Brun,

Łuczkiewicz, Mianowski, Narkiewicz,-Jodko, Neuge-

baner, Pilcicki, Pląskowski, Seifman, Werner, Wi-

słocki. Redaktor odpowiedzialny H. Łuezkiewicz.

Warszawa. Rok I, T. I, Nr. 1—26. 1865, (Nr. 1,7 lip-
ca), str. 420 i IV.

R. 1, T.II, Nr. 27—50. 1867, str. 421—836 i IV

(redakcya taż sama nadto Nawrocki).

R. II, T. III, (redakt. odpowiedz. nie wymieniony).

1867, Nr. 1—26, str. 424, T. IV, (redakcya taż sama

oprócz Le Brun'a). 1868, Nr. 27 — 52, str, VIII i 425

do 840.
R. III, T. V, Nr. 1—26. 1868, str. VIII i 416. T. VI,

Nr 27—52. 1869, str. VIII, 417/—876.
R. IV, T. VII, Nr. 1 —26. 1869, str. VII, 448. T.

VIII, (redakeya taż krom Chojnowskiego), Nr. 27—52,

1870, str. VIII i 449—888.
R. V, T. IX. Nr. 1—27. 1870, str. VIII, 482. T.X,

Nr. 28—52. 1871, str. VIII, 453—882.

R. VI, T. XI, Nr. 1—27. 1871, str. VIII, 482. T.XII,
Nr. 1 — 26. 1872, (w druk. gaz. lek.), str. VII, 416.

R. VII, T. XIII, Nr. 27—52. 1872, str. 416—832.
T. XIV, Nr. 1—26. 1973, str. VII, 416.

R. VIII, T. XV, Nr. 1 — 26. 1873, str. V, 416. T.
XVI, Nr. 1—26, 1874, str. VI. 416.

R. IX, T. XVII, Nr. 1 — 26, 1874, str. V, 416: T.
XVIII, Nr. 1 — 26. 1875, str. VI, 416.

R. X, T. XIX, Nr. 1 — 26. 1875, str. V, 416. T.XX,
Nr. 1—26. 1676, str. IV, 466.

R. XI, T. XXI, Nr. 1 — 27. 1876, str. V, 440, T.
XXII. Nr. 1—26. 1877, str. V, 444.

R. XII, T. XXI, Nr. 1 — 26, 1877, str. IV, 440,
T. XXIV. Nr. 1—26. 1878, str. VII, 416.

R. XII, T. XXV, Nr 1 — 26. 1878, w 4-ce. Red.
Łuczkiewicz, str. IV, 214. T. XXVI, Nr. 126. 1879,

str. IV, 270.
R. XIV, T. XXVII, Nr. 1 —25. 1879, str. IV, 250.

T. XXVII, Nr. 1 — 26. 1880, str. TV, 264
R. XV, T. XXIX, Nr. 1—26. 1880, str. IV, 234.
Gazeta lekarska. Pismo tygodniowe poświęcone

wszystkim gałęziom umiejętności lekarskich. Wyda-
wane przez następujących lekarzy: Andersa Ludwika,
Andersa Teodora, Chrostowskiego Bronisława, Du-
nina Teodora, Elsenberga Antoniego, Gajkiewieza
Władysława, Grossterna Wiktora, Heringa Teodo-
ra, Hoyera Henryka, Jasińskiego Romana, Jawdyń-
skiego Franciszka, Klinka Edwarda, Kondratowicza
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Stanisława, Korniłowicza Edwarda, Kramsztyka

Zygmunta, Kwietniewskiego Stanisława, Matlakow-

skiego Władysława, Modrzejewskiego Edmunda,

Nenckiego Leona, Nussbauma Henryka, Pawińskie-

go Józefa. Peszkego Józefa, Placzkowskiego W.itol-

da, Przewóskiego Edwarda, Sokołowskiego Alfreda,

/Lerę Teofila. Wydawea Kondratowicz Stanisław.

Redaktor odpowiedzielny Gajkiewicz Władysław.

Rok XVI. Serya II. T. I. Warszawa, druk K. Kowa-

lewskiego, 1881, w 8-ee, Numerów 53, str. 1093

i GOXLIII, drzeworytów 31, dwie tab. litogr. i jedna

chromolitografowana. ;
Gazeta lekarska. Pismo poświęcone wszystkim ga-

łęziom umiejętności lekarskich. Wydawane przez

następujących lekarzy: (z poprzednio wymienionych

ubył Placzkowski W., przybyli: Chełchowski Kazi-

mierz, Kamocki Walenty, Malinowski Alfons, May-

zel Wacław). Wydawca i'Redaktor ciż sami. Rok

XVII. Serya II. T. Il. Warszawa, druk K. Kowa-

lewskiego, 1892, w 8-ce, numerów 52, Str. 1080,

CCXVI. drzeworytów 37, jedna tab. fotodrukowana
i jedna litografowana. :

Gazzi (Gazius) Antoni, ur. 1462 r. w Pad-
wie, przebywał długi czas na Węgrzech,

"skąd przez Jana Turzona wezwany 20-

stał, aby niósł pomoe choremu Zygmunto-

wiI. Umarł, wedle Tiraboschi'ego 1580 r.

Syn jego Szymon, wsławiony w Polsce le-
karz, wydał napisane przez ojca dzieła.

Florida corona quae ad sanitatis hominum conser-

vationem ae longaeyam vitam perdueendam sunt

pernecessaria, continens. Lugduni, 1534.

De vino et ceerevisia. Cracoviae, Vietor, 1536,

W 8-ce.
Toż, tamże, 1539.
Toż, Patavii, 1538. Ded. France. Turzonowi.

Aerarium sanitatis auetore el. viro Antonio Gazio,

quondam seren. Sigismundi regis Poloniae physico.

Patavii, 1539. Ded. Frane. Turzonowi.

Aerarium sanitatis. Ejusdem de vino et cerevisia

tractatio. Augustae Vindelicorum, 1546,. w 8-ce.

k. 24.
Quo medicamentorum genere purgationes fieri de-

beant, siye de ratione evacuandi libellus. Basileae,

1541.
Toż, tamże, 1565.
Por. Roczn. wyd. lek. III, 439. Janociana: I, 88.

Roczn. tow. przyj. n. VII, 177. Eloy: Dietion. hist. I,

395. Ciampi: str. 7,

Gąsiewski HBR, rodem z Umianowic,

do nauk lekarskich przykładał się w Kra-

kowie, promowany był do stopnia doktora

medycyny 1832 r. w Witrzburgu a powtór-

nie 1839 r. w Montpellier. :
De inflammatione artieulorum.

w 8-ce. Diss. inaug.
De la fissure. Montpellier, 1839.

Gąsiorowski Kazimierz A.
Fin Beitrag zur reinfectio syphilitiea. Leipzig,

Druck von Frankenstein et Wagner, 1881, w c-ee.

str. 22. Diss. inaug. z uniw. Jenajskiego. :

Gąsiorowski Ludwik, ur. 25 sierpnia 1807r.

w Rudzie pod Wieluniem, gimnazyum ukoń-

czył w r. 1829 w Poznaniu, do nauk le-
karskich przykładał się we W rocławiu, gdzie

1835 r. stopień doktora medycyny uzyskał.

Wr. 1836 osiedlił się w Poznaniu jako lekarz

praktyczny, biorąc zawsze udział najczyn-
niejszy wobywatelskich i naukowych pra-

Herbipoli, 1832,
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cach w. ks, poznańskiego. Był członkiem
dyrekcyi towarzystwa naukowćj pomocy,
członkiem rady municypalnój m. Poznania.
Pospołu zdr. Marcinkowskim zawiązał 1842
roku towarzystwo, które pierwsze w Po-
znaniu ochronki dla biednych dzieci poza-
kładało i towarzystwu temu do r. 1848
przewodniczył. Od r. 18387 do 1846 był na-
uczycielem wszkole akuszerek w Poznaniu.
Um. 9 grudnia 1863 r.

Brevis rei medicae in Polonia delineatio ab anti-
quissimis temporibus usque ad a. 1506. Vratislaviae,
typ. Fr. Fritschii, 1835, w 8-ce, k.2, str. 59. Diss.
inaug.

Zbiór wiadomości do historyi, sztuki lekarskiej
w Polsce od czasów najdawniejszych aż do najnow-
szych. Poznań, T. I, nakładem własnym, 1839,
W. 8-ce, str. 390. T. II, tamże, nakładem J. K. Żupań-
skiego, 1858, str. VII, 475, VIII. T. III, tamże, 1854,
str. IX, 710 i XIX. T. IV, tamże, 1855, str. 415
i XLVIII. (Ocena Adamowicza w Wizer. i roztrzą-
saniach nauk. 1839, T. II, str. 126—148, a nadto
w Przeglądzie poznańskim 1655, str. 146 — 165,
w Pam. t. l. w. 1840, str. 222).

Rozprawa wyświecająca historyą zaprowadzenia
kanonikatu Doktora medycyny przy wszystkich koS-
ciołach katedralnych polskich w ogólności, w szcze-
gólności zaś o zaprowadzeniu tegoż kanonikatu przy
katedrze gnieźnieńskićj i poznańskićj. Poznań, 1859,
w 4-ce, str. 36, 3 tab.

Toż, w Roezn. tów. przyj. nauk poznańskiego, T. I,
1€60. Ocena w Przegl. poznańskim, 1860, T. XXIX,
str. 256—263.
Nadto przełożył dzieło Gedikego (ob).
(Życiorys G. umieścił Skobel w Przegl. lek. 1874,

str. 161. Tygodnik ill. 1864, Nr. 251, podał portret
uczonego historyka wraz z biografią).

Gąsiorowski Maciej, syn poprzedzające-
go, ur. 19 lutego 1844 r. w Poznaniu, do
gimnazyum uczęszczał w mieście rodzin-
nóm i w Głogowie, medycyny od r. 1865
słuchał w Wrocławiu; uzyskawszy 1869 r.
dyplom doktorski, osiadł w Poznaniu, gdzie
wkrótce lekarzem miejskim ubogich mia-
nowany został.

Kiniges iiber den Vorfall der weiblichen Genita-
lien. Breslau, 1869, w 8-ce, str. 30, Ztab. Diss.
inaug. :

Gebrauch fiirs Volk gegen die Pest. Danzig, 1771,
w 8-ce.

Gebri regis arabum philosophi perspicacissimi
summa perfeetionis magisterii in sua natura; ex bi-
bliothecae vaticanae exemplari... emendatissimo
edita cum vera genuinaque delineatione vasorum
et fornacum. Denique libri investigationis magistecii
et testamenti ejusdem Gebri ac aurei trium verbo-
rum libelli et Avicenae summi medici mineralium ad-
ditione castigatissima. Gedani, Brun. Laur. Tane-
eken, 1682, w 8-ce, k. nl. 12, str. 278, 8 rye.

* Gedicke C. E.
Przewodnik do pielęgnowania chorych. Do użycia

w szkole posługi chorych berlińskiego zakładu le-
karskiego Szaryte, tudzież do własnćj nauki przez
D-ra... po niemiecku napisany, przełożył na język
polski z polecenia rządu Ludwik Gąsiorowski. Po-
znań, Mittler, 1838, w 8-ce, str. XVI, 148,

Gedl Władysław Mieczysław, ur. 1852 r.
w Wiedniu, nauki gimnazyalne ukończył

Gąsiorowski—Gehema.

w Rzeszowie, do medycyny przykładał się
w uniw. krakowskim. Osiągnąwszy dy-
plom doktorski 1877 r., przez półtora roku,
pełnił służbę lekarską w szpitalu św. Lu-
dwika wKrakowie; późnićj osiadł w Wado-
wicach, gdzie dotąd pozostaje.

Kilka słów o zmianach w moczu przy używaniu
kumysu. (Przegl. lek. 1876, Nr. 1, 2).

Toż, w Zbiorze prae klinicznych prof. Korczyńskie-
go, Zesz. 1-y, 1675.

Wpływ kwasu salicylowego i salycylanu sodowe=
go na So ludzi niegorączkujących. (Medycyna,
1876, Nr. 24, 35, 26),

Toż, w Zbiorze prac klinicznych wydawanych przeż
prof. Korczyńskiego. Zesz. 2-i, 1876.

Toż, jako tymczasowe doniesienie w Centralbl. f.
d. med. Wissenschaft. 1876, Nr. 28.

Gehema Janusz Abraham (Janus), szlach-
cie polski, był synem Jakóba, starosty
i dworzanina królów Władysława IV i Ja-
na Kazimierza. Gdy rolnictwo, do którego
się sposobił, nie odpowiadało jego usposo-
bieniom, zaciągnął się do służby wojsko-
wćj w Hollandyi. W Utrechcie i Leydzie,
wolne od zajęć obowiązkowych chwile po-
święcał naukom, a porzuciwszy służbę
wojskową, w wieku już dojrzałym, oddał
się nauce lekarskićj i w nićj stopień dok-
torski uzyskał. Początkowo był lekarzem
wojsk duńskich w Holsztynie, następnie
przeniósł się do Hamburga, późnićj do Gu-
strowa, gdzie przebywał 1688—1695, peł-
niąc obowiązki przybocznego lekarza przy
księciu meklemburskim. Nakoniec zamie-
szkał w Berlinie i tam został przybocznym.
lekarzem margrabiego  brandeburskiego.
Jan III, król polski, zaszczycił go także ty-
tułem lekarza nadwornego.

Eroberte Gicht durch die chinesischen Waffen dar
moxa. Hamburg, 1680, w 12-ce. Inne wydania z lat
1652 i 1688.

Diatribe de febribus in qua complures auetor re-
centiorum detegit errores. Hagae, 1688, w 8-ce.

Observationum chirurgicarum.-decas I et II. Ham-
burg, 1682, w 12-ce. Inne wydania 1656, w 12-ce
i we Frankfurcie, 1690, w 12-ce.

Toż,w przekładzie na język niemiecki, w Ham-
bu, 1652 i 1636, a także w Frankfurcie, 1696,
w 12-ce.

Naturalis historiae phaenomena Poloniam, Lithua-
niam et Prussiam tangentia. Hagae, 1688. (por. Kra-
sieki: Zbiór potrzeb. wiad, str. 180).
De morbo vulgo dicto plica polonica literulae ad

D. Qorn. Bontekoe. Hagae, apud Petr. Hagium, 1683,
w 8-ce, str, 10.

Toż, tamże, 1685, w 8-ce.
Toż, Hamburgi, apud Godef. Schulzium. 1683,

w 12-ce, str. 11.

Toż, w przekładzie na język hollenderski przez
D-ra Hoogstraaten wyszło w Dordrechcie, 1683,
W 8-0e.
Wohlversehener Feld-Medicus begreifend dieMiss-

briuche, so in Anstellung der Feld-Medieorum und
Feldscherer und. Einrichtung der Feldkisten vorge-
gangen, somit einen Project wie solches alles reme-
diert werden kann, Hamburg, 1864, w 12-ce,



Gehema—Gemma.

Toż, Basileae, 1691.
Decas obseryationum medicarum. Bremae, 1666,

w 12-ce.
Toż, Cassel, 1688, w 12-ce.
Wettstreit des chinesisehen Thees mit dem war-

men Wasser. Berlin, 1686, w 8-ce.
Edler Theetrank oder Hiilfmittel zum gesunden

und langen Leben. Bremen, 1686, w 8-ce.
De arcanis antipodagricis oder Geheimnisse wider

das Podagra. Bremen, 1686, w 4-ce.
Wohleingerichtete Feldapotheke. Bremen, 1686,

Ww 12-ce.
Officierer Feldapotheke. Bretneń, 1688, w 8-ce.
Sendschreibeń an H. von Dankelmann, das Thee-

getriinke die Wassersucht nicht verursache, sondern
vertreibe. Berlin, 1688, w 8-ce.
Diaetetiea rationalis, auf festen Prineipiis wohlge-

griindete Lebensordnung. Bremen, 1688, w 12-ce
Toż, cum notis J. Andr. Schlegel. Lipsiae, 1696,

w 12-08.
"Toż, tamże, 1712, w 12-ce.
Toż, po holendersku. Haag, 1696, w 8-ce.
Grausame medicinische Mordmittel: Aderlaszen,

Purgiren, Schrepfen, Olystieren, Juleppen und Herz-
stirkungen. Bremen, 1688, w 8-ce i 1689, w 8-ce.

Toż, Lipsiae, 1714, w 12-ce. .
Toż, po holendersku, Haag, 1690, w 8-ce.
Reformirter Apotheker. Bremen, 1688, w 12-ce,

16890, w 12-ce.
Toż, Lipsiae, 1714, w 12-ce.
Toż, w przekładzie holenderskim. Haag, 1690,

w 8-=ce.
Beste Zeityvertreib. Bremen, 1689, w 8-ce.
Gefihrliche und gestrafte Obstlust, wie man sich

dadurch die rothe Ruhr auf den Hals ziehen kónne.
Stettin, 1689, w 12-ce i 1690, w 12-ce.

Die sorgfiltige und gewissenhaffte Siug—Amme
fiirstellende die Missbrauche welche man sich biss-
hero bey siugenden Kinder bedienet und anweisen-
de wie solche. nach denen besten medicinischen und
mit der wahren Vernunft iibereinkommenden princi-
pe biszur Abwehnung von der Mutter Briisten zu
esterer Speise und Getrincke zu verpflegen seyn.
Berlin, Vólekers, 1689, w 8-ce, k. nl. 16.

Abgenóthigte Antwort, oder der erste Stein aus
Gehema Sehlauder geworfen wider M. F. Geuder.
Frankfurt, 1689, w 8-ce.

Vertheidigter reformirter Apotheker wider Nono-
rig Schad Gehimeum. Freistadt, 1690, w 8-ce.

Diaetetica nova ad sanitatem et vitam. Stettin,
1690, w 12-ce.

Qualificirter Leibmedicus. Stettin, 1690, w 12-ce.
Apologie oder Vertheidigung wider seine Liisterer,

insonderheit Nonorigum Schad Gehemium. Frank-
furt, 1691, w £-ce.

Dreissig Aphorismi oder Gesundheitsregeln als ein
sicherer Wegweiser zu einer bestindigen Gesund-
heit und langem Leben, zum andern mal mit Vorrede
und Anmerkungen zum Druck verfertigt vom J. A.
Schlegel. Frankfurt, 1696, w 8-ce.
Der kranke Soldat, dass er hinfiihr besser conser-

virt und curirt werden móge, sammt Information fiir
die Feldscherer. Stettin, 1699, w 8-ce.

Der ermunterte Heerhold, vorstellende die Zierde,
den Nutzen und die heutige Missbriuche der Heer-
hold-oder Wappenkunst. Berlin, 1703, w 8-ce.
(W przedmowie do tego dziełka autor wspomina
o swym ojen).

Ob.es rathsam sei in hitzigen Fiebern spirituose
volatilische Medieamenten zu gebrauchen, und ob
dadureh die Hitze bei den Patienten kónne vermehrt
werden. Ulm, 1705, w 4-ce.
Zwei und zwanzigjihrige Fiebercur ohne Aderlas-

sen,fPurgiren. Berlin, 1712, w 4-ce.
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Richtiger und sieherer Wegweiser zur bestindi-

gen Gesundheit/nd einem langen Leben. Gliiekstadt.

1736, w 4-ce.
Nadto przełożył:
Cornelii von Solingen. Handgrifte eines volkom-

men Wundartztes.
- Qornelii de Bontokoe. De febribus periodieis. Ha-

gae, 1683, w 8-ee.
Por. Jócher: Allg. Gelehrt. Lex, II, 901. Sprengel:

Yersuch e. pragm. Gesch. d. Arzneik, IV, 399. Hal-

ler: Bibliot. med. pract. III, 426, 518. Bibl. botan.

619. Ploucquet, IV, 508. Zakrzewski: Geschiehte des

'Weichselzopfs, str. 45—47. Roczn. tow. pr. nauk

warsz. VII, 271. Ładnowski: Inwentarz konstytucyj,

str. 154, 203.
Gehler Michał.
De plica. Basileae, 1618.. Rozprawa umieszczona

in Decad. III disput. basiliens.
Por. Mastallir... 1790, str. 21.

Geistlenner Jan, doktór medycyny, spół-

czesny lekarz lwowski, ogłosił:
Aerztlicher Kurbericht fiir das J. 1862 itber den

"Trink-und Badekurort Truskawiec auf der Reichs-

Domaine Drohobycz im Samborer Kreise. Lemberg,

18638, w 8-ce, str. 20.
"Truskawiee in Ost-Galizien und Kurberieht fiir das

Jahr 1864. Lemberg, 1865, w 8-ce, str. 66.
Miejsce kąpielowe Truskawiec w Galicyi Wschod-

nićj i jego źródła mineralne według rozbiorów ehe-

micznych porównane z najsławniejszemi źródłami

mineralnemi w kraju i zagranicą wraz z Sprawozda-

niem lekarskióm z pory kąpielowćj r. 1864 i uwagi

o używaniu wód mineralnych do picia i na kąpiele.

Lwów, 1-65, w 8-ee, str. LV i 64.

Gelber Jakób, rodem z Galicyi. a
De tuberculosi pulmonum, sive de tubereulosi se-

eundum relationes nosologicas, aetiologieas, thera-

peutieas eonsiderata. Vratislaviae, typ. Jungferi,

1866, w 8-ce. Diss. inaug.

Geldner Hugo Teodor, ur. 1828 r. w Gór-
kach około Sieradza, medycyny sluchał
(1848—1853) w Wroclawiu. ż
De ulcere chronieo ventrieuli simplici sive perfo-

rante. Vratislaviae, 1853, w 8-ce, str. 80. Diss.

inaug.

Gembicki Maurycy.
Diss. de singulari pilorum vegetatione morbosa,

quam trichoma dieunt. Erfurti, 1808, w 4-ce.

Gemma Jan Chrzciciel, rodem z Wenecyi,
był lekarzem arcyksięcia austryjackiego

a późnićj Zygmunta IIL przez lat 15. Um.

w Krakowie 24 lipca 1608 r. mając lat 63.

Ogłosił:
Methodus rationalis nova atque dilucidissima eu-

randi bubonis earbuneulique pestilentis, in qua mor-

bi essentia causae, signa, prognosticum, praecautio

atque euratio ostenduntur. Śtyriae, Faber, 1584,

W 4-00.
"Toż, Dantisci, Rhodus (1599), w 4-ce, k. nl. 33.

Ded. Żygmuntowi III. Dat. Vars. 1598.
De vera ratione curandi bubonis atque carbuneuli

pestilentis deque eorundem praecautione commenta-
rius. Editio 2-a. Dantisei, Rhbodus, 1600, w 4-ee, k.
nl. 2, str. 70.

Toż. Editio 3-a, prioribus emendatior et loeuple-
tior. Francofurti, ex off. Paltheniana, 1608, w 8-ce,
str. 189—292 i spisu k. nl 8. Ded. Zygmuntowi III.
Przytem odezwa wierszami Macieja Smogoleekiego,
sekretarza królewskiego do autora.

Por. Grabowski: Staroż. wiad, o Krakowie, str.
224. Roczn. Tow. P. N. VII, 263. Monument. Sarmat.
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79. Biograph. med. T. IV, str. 378. Wizerunki i roz-

trząsania naukowe, T. XIII, (1840), str. 147. Ciam-

Mies zTal, SW.402

* Gemma Korneliusz, (1535—1597), pro-

fesor w Lowanium, zdaje się być autorem

dziela znajdującego się w bibliotece Jagiel-

lońskiej:
Prawdziwe wyobrażenie troyga dzieci barzo stra-

sznych y dziwnych, którym podobne, niewiem, aby

kiedy były widziane na świecie, które acz na róż-

nych y dalekich od siebie mieyscach urodzone są,

wszakże jaleniarz tego czasu. Przydane ktemu jest

krótkie wyliczenie innych dziwnych rzeczy tak ni-

nieyszych jako y niedawno przeszłych. Bez roku

i miejsca druku. Na odwrotnój stronicy Dr. Qorne-

lius Gemma medicinae et philosopiae professor re-

gius in academia lovaniensi, w 4-ce, kart nieliczbo-

wanych 8, z drzeworytami.
(Rodzenie się potworów autor przypisuje wpływowi

znaków niebieskich. Dalój idzie wyobrażenie i opis

potworu męzkiego z czapką na głowie z r. 1577

(w ks. Meklenburskiem); po tem wyobrażeniu potwo-

1ów we Włoszech i opis ich; nakoniec opis i rysu-

nek potworu żeńskiego o 7 głowach i rękach z noga-

mi bydlęcemi i wzmianka o wrodzeniu innego potwo-

ru w Carogrodzie 1596).

Genoino Modest, neapolitańczyk, przeor

bonifratrów warszawskich, był lekarzem

i chirurgiem króla Jana Kazimierza.
Por. Grabowski: Staroż. hist. polski. T.I, str. 413.

Gepner Bolesław, ur. 1 listopada 1835 r.

w Warszawie, ukończywszy gimnazyum

realne 15853 r., udał się do Petersburga,

gdzie słuchał nauk lekarskich do r. 1858;

stopień doktora medycyny osiągnął wWar-

szawie 1859 r. Odr. 1861 do 1864 pelnił

obowiązki ordynatora w Instytucie oftal-

mieznym warsz. W latach 1865—1867 pra-

cowal w klinice prof. Graefego w Berlinie.

Od r. 1878 jest ordynatorem warsz. insty-

tutu oftalmieznego a nadto od dawna leka-

rzem drogi żelaznój warsz. petersburskićj.

W r. 1882 obrany został wiceprezesem tow.

lek. warsz.
Pociemnienia ciała szklistego, podług wykładu

prof. A. v. Graefe. (Gaz, lek. T. 1I, 1867, Nr. 46.

Rozdarcie naczyniówki w okolicy plamy żółtćj.

(Pam. tow. lek. warsz. T. LXIV, 1870, str. 113).

Rozszarpanie ciężarnej przez tender lokomotywy;

dzieeko zachowane przy życiu. (Medycyna, 1875,

Nr. 52. Pam. tow. lek. warsz. T. LXXII, 1576,

str. 112).
Przypadek otrucia siarczanem atropiny. (Pam.

tow. lek. warsz. T. LXXII, 1878, str. 394—400. Me-

dycyna, 1877, Nr. 24).
X-te sprawozdanie lekarskie z Instytutu oftalmi-

cznego Edwarda ks. Lubomirskiego za r. 1880. (Gaz.

lek. 1881, str. 774—778. 199—805).

"Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. Kowalew-

skiego, 1881, w 8-ce, str. 15.
Nadto przełożył dzieło Dondersa (ob.).

Geppert Maciej Józef, rodem z Krakowa

(Polonus, patricius cracoviensis).
Theses inaugurales medicae. Vindobonae, 1771,

w 8-ce, str. 15. (dytyczą stanu puerperalnego).

* Gerhardt G.
Diagnostyka lekarska. Wykład auskultacyi i per-

kussyi. Przekład dzieła prof. O. Gerhardt'a „Lehr-

buch dex Auscultation und Pereussion.* Tiibingen

Gemma—Giewartowski.

1872, przez D-ra Juliusza Wyrzykowskiego. War-

szawa, 1872, w 8-ee, str. 303, z drzeworytami w tek-

AAw skład biblioteki umiejętności lekar-

SKIeN.

Gerhardt Izydor, były lekarz zakladu na-

ukowego żeńskiego w Puławach, obecnie

tamże zamieszkały, ogłosił:
Wyciąg z dziennika lazaretuAleksandryjskiego

Instytutu Wychowania Panien za r. 1856. (Pam.

tow. lek. warsz. T. XXXVII, 1857, str. 290).

Gerlach Nataniel, rodem z Torunia, wsła-
wił się w Gdańsku jako lekarz praktyczny.

Umarł 8 września 1715 r. w 48 roku swego

życia.
Por. Zerneke: 1. e. 432.

Gerpe Juliusz Edward, ur. 29 listopada

1816 r. w Nakle, do gimnazyum uczęszczał

w Poznaniu, nauk lekarskich słuchał

w Wrocławiu (1838—1842). Um. 26 grud-

nia 1876 r. Chotkowski Wład. uczcił go

mową pogrzebową.
De cephalotripsia Baudelocquii additis sex obser-

vationibus. Vratislaviae, typis Grassii. Barthii et

soce, 1842, w 8-ce, str 33. Diss. inaug. Ded. K. Mar-

cinkowskiemu. ;

Gesner Karol Filip, ur. 1719 r. w Weima-

rze, zmarły 1780 r. w Dreznie, był od r.

1743 lekarzem Sapiehy, wielkiego kanele-

rza litewskiego; w r. 1754 powołany został

na lekarza nadwornego Augusta ITIL. Dzie-

la jego, które wymienia Gąsiorowski (T. II,

388, 438, 442) do bibliografii polskićj nie

należą.
Gębarzewski Ludwik.
De typho. Vindobonae, Ueberreuter, 1841, w 8-ce,

str, 48. Diss. inaug.

Gębczyński Stanisław, spółczesny apte-

karz.
Produkta mineralne ciechocińskie i sposób ich za-

stosowania. Warszawa, 1876, w 4-ce, br.

"Toż, Warsz., 1878, w 4-e.

Gidelczyk Jakób, doktór medycyny, rad-

ca lwowski, lekarz przyboczny Stanisława

Koniecpolskiego, z biegłości swój w nauce

wielkiój używał sławy. Umarł 17 sierpnia

1650 r., przeżywszy lat 61.
Por. Starowolski: Monum Sarmat., 291. Zubrzycki:

Kron. Lwowa, 320.

Gieczewicz Karol, rodem z Gieczan.

Tyaitement de Fempoisonnement par les poisons

narcotico-acres. Montpellier, I. Tournel, 1840,w4-ce,

str. 19. Those.
Giedwiłło Felicyan, lekarz wojska rossyj-

skiego. ogłosił kilka prac tłomaczonych

z angielskiego i francuzkiego w Pam. tow.

lek. warsz. (T. X, str. 60; T. XI, str. 2DU).

Gieszkowski Ludwik.
De portionis uteri vaginalis mutationibus, earum-

que quoad graviditatis diagnosin aestimatione. Wir-

ceburgi, 1839, w 8-ce, str. 44. Diss. inaug.

Giewartowski Leopold, rodem z Płocka,

w młodości służył w wojsku polskióm;

opuściwszy 183! r. kraj, oddał się naukom

lekarskim w Montpellier; praktykował

w Tuluzie.



Gilewski. 139

Gilewski Karol, ur. w Czerniowcach 1832
roku; ukończywszy nauki gimnazyalne

w mieście rodzinnóm, 1851 r. udał się do

Wiednia na wydział lekarski. W pierw-

szych latach swych studyów pracował głó-

wnie nad anatomią u prof. Hyrtla, które-

mu pomagał w urządzaniu gabinetu anato-

mii porównawczćj, a nadto był jednym

z demonstratorów przy ćwiczeniach anato-

micznych. Otrzymawszy 1856 r. stopień

doktora medycyny, przez dwa lata był wy-

chowańcem zakładu operacyjnego w Wie-

dniu, kierowanego przez prof. Schucha. Na-

stępnie pełnił służbę lekarską w szpitalu

powszechnym wiedeńskim w oddziałach

chirurgicznych, a od 1859 do 1861 był asy-

stentem kliniki lekarskićj prof, Oppolzera.

W r. 1860 ubiegał się o opróżnioną po

śmierci prof. Bierkowskiego katedrę kli-

niki chirurgicznój w Krakowie. W r. 1861

został mianowany profesorem medycyny są-

dowój i policyi lek. (po śmierci prof. Kop-

czyńskiego). W r. 1865 objął klinikę lekar-

ską po Dietlu, którego juź poprzednio za-

stępował pod koniec 1864 i w początku

1865 r. Od r. 1869 był dyrektorem zakła-

dów klinicznych krakowskich a w r. 1870—
dziekanem wydziału lekarskiego. Umarł 15

czerwca 1871 r. z tyfusu plamistego. Po-

chowany w Oed w Dolnćj Austryi, w gro-

bach rodzinnych swój żony, córki prof.

Schucha. G. był spostrzegaczem i badaczem

naukowym gruntownym i ścisłym, leka-

rzem troskliwym, gorliwym nauczycielem

a dla ubogich hojnym; w zdaniach swych,

częstokroć różnych od ogólnych, otwartym

i stanowczym.
Spitze Auswiiche im Kehlkopfe bei Syphilis.

(Wien med. Wochenschr. 1861, Nr. 18.

Ueber einen Fall von aeuter Afieetion der uropot-

tisehen Organe mit tetanusihnlichen Erscheinungen.
(Alig. wien. med. Zeit. 1861, Nr. 24—25).

Laryngoskopisches u. ein Beitag zur Therapie

des chronischen Kehlkopfkatarrhs. (Wien. med.

Woch. 1861, Nr. 39—40).

Hydrops genu chronicus permagnus eum vegeta-

tionibus in artieulatione et hypertrophia bursae sy-

novialis; sanatio. (Przegl. lek. 1864, Nr. 32—34.
Roczn. tow. nauk. krak. T. XL, str. 38).

Rzecz o operacyi polipów w krtani przecięciem

tójże na pionowćj linii spojenia obu chrząstek tarczy-

kowych. (Przegl. lek. 1660, Nr. 238—80).

"Toż, po niemiecku: Ueber die Operation der Kehl-

kopfpolypen mittelst Spaltung des Kehlkopfs in der

Verbindungslinie der Sehildknorpelplatten. (Wiener
med. Wochenschr. 1665. Nr. 51—52).
Przypadek sądowo-lekarski (śmierć płodu wsku-

tek uszkodzenia matki). (Przegl. lek. 1865, Nr. 86
do 38). £

Ueber die Einklemmung der beweglichen Niere.
(OQester. Ztschr. f. prakt. Heilk. 1865, Nr. 40; Przegl.
lek. 1865, Nr. 40).

Pyelitis chroniea, hydro-(pyo)-nephrosis_ dextra,

morbus Brightii chronieus. Febris hectiea. Uraemia.

Mors. (Przegl. lek, Nr. 25—29).

Syphilis nodosa eutis et laryngis (Nodi exuleerati

ad inferiorum fartem lateris dextri thoraeis; syphi-

loma in ligamento aryepiglottieo dextro; stenosis la-

ryngis; sanatio. Anchylosis artieulationis erico-ary-

thenoideae dextrae. (Famże, 1866, Nr. 36—38).

Uwagi do „Notat klinieznych* podanych przez

D-vra Falęckiego w Przegl lek. w Nr. 9—14. (Tam-

że, 1867, Nr. 15).
Odprawa. (Tamże, Nr. 32).
O skutkach nastoju ciemierzycy zielonćj (tinet.

yeratri viridis) w zapa!eniu płue dławcowem. (Tam-

że, 1867, Nr. 32—39).
Ueber den Finfluss der chronisehen parenchyma-

tósen Bauchfellentziindung auf die Bluteireulation.

(Wien. med. Woch. 1:67, Nr. 74—75. Przegl. lek.

1867, Nr. 42—44).
Uwagi sądowo-lekarskie nad ustępem lit. e $ 155

kodeksu karnego austr. (Przegl. lek. 1867, Nr. 47).

Nieto o gwałtownóm cewnikowaniu w cieśniacli
cewki moczowćj. (Tamże, Nr. 51).

Aneurysma arteriae pulmonalis, insufficientia val-

yulae trieuspidalis et valvularum semilunarium ar-

teriae pulmonalis; varieoeele pulsans; albuminuria;

seoliosis dextra. Mors. (Tamże, Nr. 10—14).

| Toż samo, po niemiecku w Wien. med. Wochen.
1868, Nr. 34—237).
Kilka uwag klinicznych (Przypadek złożony cier-

pień piersiowych i brzusznych). (Przegl. lek. 1868,

Nr. 33—26).
Ueber die muthmasslichen Ursachen der Herzhy-

pertrophie im morbus Brightii. (Wien. med. Woch.

Kagę Nr. 60. Sprawozdanie w Przegl. lek. 1869,

Nr. 37).
W protokołach posiedzeń tow. lek. krak. znajduje-

my następujące jego prace:
Okazanie chorego z rzadkiemi zboczeniami moszćn,

mąda, serca i naczyń, oraz uwagi nad tómże cierpie-

niem. (Przegl lek. 1866, Nr. 49, 50).

Wyjaśnienie mechanizmu uwięzgnienia nerki opa-
dłćj. (Tamże, 1865, Nr. 12, 18).
Wziianka o nadużywaniu przez lekarzów chininy.

(Tamże, 1865, Nr. 24).
Groźne niekiedy następstwa po wstrzykiwaniu

podskórnóm leków odurzających i ich przyczyna.
(Tamże, 1865, Nr. 51).
Przypadek zwysodnienia nerki prawćj w ropniak,

1866, Nr. 18).
Okaz dwóch chorych niewiast: jednćj z polepszonćm

znacznie zziarnieniem wątroby, drugićj z objawami

kiły w płueu i wątrobie, oraz uwagi nad przy pad-

kiem tamtym. Postrzeżenie złogów przerzutowych

(metastasis) bez pierwotnego zropienia lub sposocze-

nia. (Tamże, 1866, Nr. 25).

Okaz osoby uleezonćj z cierpienia kiłowego, uwa-

gi nad tómże, tudzież nad przypadkiem przedstawio-

nym na posiedzeniu poprzednićm. Spostrzeżenie Ście-

śnienia krtani poniżej wiązadeł głosowych. (Tamże,

1866, Nr. 29).
Okaz chorego z moczościekiem skutkiem utworów

chorobowych w miednisy małćj prawdopodobnie ki-
łowych. (Tamże, 1867, Nr. 8).
Przypadek choroby Brighta przewlekłćj i uwagi

nad przebiegiem tójże niemocy. (Tamże, 1867, Nr.

48, 49).
Wykonane w klinice wyłuszczenie torbiela jajni-

kowego. (Tamże, 1868, Nr. 4).
Tętniak tętnicy płucowćj rozpoznany na żywym

a sprawdzony na umarłym. (Tamże, 1868, Nr. 8, 9).

O leczeniu durzycy i ehorób gorączkowych kąpie-
lami. (Tamże, 1869. Nr. 19).
Nadto przysłużył się piśmiennietwu lekarskiemu,

zebrawszy po Śmierci swego teścia prof. Schncha,

rozprawy tegoż rozproszone po czasopismach i Wy-

dawszy takowe w Wiedniu:
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Abhandlungen aus dem Gebiete der Ohirurgie und
Operationsiehre von Dr. Franz Schuch, weiland
Prof. an der Wiener Universitit. Nach des Verfas-
sers Tode gesammelt. Wien, 1867, w 8-ee, str. VII
%931%b tab, 1 drzeworyty.

„Gilibert Jan Emmanuel, ur.1741 r. w Lyo-
nie, medycyny uczył się w Montpellier,
następnie zajmował się praktyką lekarską
w Chazay pod Lyonem, oddając się przy-
tóm z zamiłowaniem botanice. Polecony
przez Wojciecha Hallera Antoniemu Ty-
zenhauzowi na profesora medycyny, chi-
rurgii i historyi naturalnój, do początkowćj
szkoły lekarskiój w Grodnie, sprowadzony
został na Litwę wr.1776. W Grodnie G. za-
lożył ogród botaniczny, teatr anatomiczny
i urządził szpital na wzór zagranicznych
podobnych zakładów. W r. 1781 przenie-
siony został do Wilna i objął katedrę nauk
przyrodniczychi farmakologii. Zniechęcony
Jadowitómi pociskami jezuitów, skolatany
domowómi nieszczęściami (awanturnik Ber-
tuc usiłował otruć Giliberta, zbrodnię od-
wrócił Onufry Orłowski, za eo Stan. August
kazał wybić na cześć wybawcy medal) 1788
roku wrócił do Lyonu, został tam lekarzem
przy szpitalu miejskim i profesorem w kol-
legium lekarskióm. Um. w Lyonie 1814 r.

Flora lithuanica inchoata s. enumeratio plantarum
quae cirea Grodnam collegit et determinavit... Col-
lectio 1-a et 2-a. Grodnae, typ. S. R. M., 1781, w 8-ce,
str. XVIII, 164. Oolleetio 3-a, Vilnae, typ. S. R. M.
penes academiam, 1782, str. 160—808. Colleetio 4-a,
tamże, 1782, Str. 117. Collectio 5-a, tamże, 1782, str.
119—294, (W Histoire des plantes d'Europe... Lyon,
1798, 2 tomy i w drugióm wydaniu tegoż dzieła w Ly-
onie 1806 r. w 3 tomach — powyższa flora litewska
jest przedrukowana).

Indagatores naturae in Lithuania seu opuscula
varii argumenti, quae historiam animalium, vegeta-
bilium in M. D. Lith. et morborum quibus in hae pro-
vincia homines vel maxime obnoxii sunt, illustrare
possunt. Vilnae, typ. S. R. M. penes aeademiam,
1781, w 8-ce, str. 128, nl. 20.

Chloris grodnensis s. conspectus plantarum agri
grodnensis ordine Linnaeano.. Grodnae, 1781 (15
maji), w 8-ce, k. nl. 22.
Exercitium botanieum in schola principe universi-

tatis vilnensis habendum mens. Julii 1752 s. enume-
ratio methodieca plantarum tam indigenarum quam
exoticarum quas proprio marte determinaverunt
alumni in campis vilnensibus, aut in horto botanieo
uniyersitatis, quasque juxta leges artis demonstra-
bant, praeside J. Em. Gilibert. Vilnae, typ. acad.
1782), w 4-ce, ark. 4!/.

Lettre du prof. Gilibert de Grodno au prof. Vitet
de Lyon du 19 Septembr. 1777. (Opis przybycia Stan.
Aug. do Grodna i zakładu nauk tamże).
„Histoire des maladies les plus communes en

Lithuanie, 1784.
Exercitia phytologica, quibus omnes plantae Euro-

paeae quas vivas invenit in variis herbationibus seu
in Lithuania, Gallia, Alpibus, analysi nova propo-
nuntur, ex typo naturae deseribuntur, novisque ob-
seryationibus aut figuris raris illustrantur, additis
stationibus tempore florendi, usibus medicis aut
oeconomicis, propria auetoris experientia notis.
Lugduni, 1792, w 8-ce. Vol. I, str. LXXXI, 388. Vol.
II, do 655, tab, 105.

Gilibert—Girsztowt.

Wydał G-. wiele jeszcze dzieł innych, które do bi-
bliografii polskićj nie należą.

Por. Gąsiorowski: II, 181. Cuvier: Hist. nauk

przyr. IV, 292, 211. Bentkowski: II, 413. Raczyński:
Gabinet medalów polskich, IV, 248. Oollectanea me-
dieo-chirurgica, str. 58. Biographie módieale, IV,
423, Tygod. wil. II, 1820, str. 235—239.

Gillet, doktór medycyny, jeden z pierw-
szych, którzy gorliwie zajmowali się szcze-
pieniem krowianki, sprowadzonój do Pol-
ski przez siostrzenicę królewską Urszulę
Maryą Mniszchowę w końcu .przeszłego
wieku.

Por. Sobieszczański: Rys hist. stat. str. 204.

Giili Mikołaj, rodem Włoch, doktór me-
dycyny i obojga praw, przybył do Pozna-

nia 1650 r. i tu zjednał sobie nauką i uczci-
wością powszechne poważanie.

Por. Łukaszewicz: Obr. m. Pozn. I, 106.
Gimnastyka dla użytku szkół ludowych z 29 drze-

woryt. w tekscie. Lwów, K. Wild, 1870, w 8-ce,
str. 101.
Gimnastyka raeyonalna jako część dyetetyki, ze

stanowiska lekarskiego historyczno - teoretycznie
i praktycznie opracowana przez autora dyetetyki
dzieci, z 96 drzeworyt. w tekscie. Dwie części. War-
szawa, Gebethner i Wolff, 1871, w 8-ee, Oz. I, str.
VIII, 274. Cz. II, str. 116. (Ocena B. Lutostańskie-
g0 w Przegl. lek. 1871, Nr. 6, 7).

Ginet Michał Teofil, rodem z Warszawy,
podoficer wojska polskiego, późnićj lekarz
we Francyi.
De TFhómorrhagie dans Topóration de la taille.

Montpellier, 1835, w 4-ce, str. 14. Diss. inaug.
Girsztowt Polikarp, ur. 15 lutego 1827 r.

we wsiHrynkiszkachw powiecie rosieńskim,
gubernii kowieńskićj; nauki początkowe
odbywał w szkołach kiejdańskich a następ-
nie w gimnazyum wileńskićóm; medycyny
uczył się w akademii medyko-chirurgicz-
nóćj w Petersburgu, gdzie 1852 r. „stopień
doktora medycyny osiągnął a nadto jako
pierwszy uczeń miał sobie przyznane pre-
mium Buscha. Od 1853 do 1856 r. pełnił
obowiązki wojskowego chirurga (w. czasie
wojny krymskićj); po ukończeniu wojny
został mianowany asystentem kliniki chi-
rurgicznój przy prof. Nemmercie w Peters-
burgu. W r. 1857 mając sobie do wyboru
katedrę chirurgii w Charkowie i Warsza-
wie, wybrał Warszawę a po odbyciu po-
dróży naukowój i konkursu, został profe-
sorem nadzwyczajnym chirurgii teoretycz-
nój, a w r. 1860 profesorem zwyczajnym
tego przedmiotu w akad. med, chir. war-
szawskićjj w tym stopniu przeszedł do
szkoły głównój. Późnićj (1871 r.) objął kie-
runek kliniki chirurgicznój fakultetowćj
w uniw. warsz, Obowiązki profesorskie,
jako ulubieniec młodzieży, z wielkim jój
pożytkiem spełniał do chwili, w którćj
zbrodnicza ręka położyła kres jego życiu
(12 listopada 1877 r.). Jako redaktor i wy-
dawca Gazety lekarskićj, oraz wielu dzieł
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lekarskich niespożyte dla kraju położył za-
sługi.

Theses, quas dissertationi inaugurali „De eogno-

scendis eentrorum nervosorum morbis*... adjecit.

Petropoli, 1853, w 8-ee. j

Mappa dyęcezyj rzymsko-katoliekich w cesarstwie

rossyjskióm. Petersburg, 1857, fol., 4 ark.

O życiu i pismach Andrzeja Janikowskiego.

Warszawa, 1867, w 8:ce, str. 15.
Rys historyezno-statystyczny ee8. król. warsz.

medyko-chirurgicznój akademii od jój zawiązku wd.

4 ezerwea 1857 r. aż do wcielenia do Szkoły Głównej

d. 1 paźdz. 1862 r. Warszawa, druk. Kowalewskie-

go, 1865, w 8-ce, str. 19.
Odczyty i spostrzeżenia chirurgiczne. Zeszyt I.

Warszawa, 1869, w 8-ee, str. 107, 26 drzewor.

Chirurgia ogólna i szezegółowa. T. II, Zeszyt I,

1870, w 8-ce, str. 160. (Biblioteka umiejętności le-

karskich).
O guzie białym stawów (tumor albus). (Gaz. lek.

T. I, 1866, str, 6, 17, 85, 177, 369, 385, 401).

Tętniak traumatycznego pochodzenia tętnicy pod-

obojczykowćj prawój; podwiązanie tejże tętniey; wy-
zdrowienie. (Tamże, str. 129, 152).

Znieczulenie miejscowe. (Tamże, str. 157).

Zapalenie stawu biodrowego (coxarthrocace); wy-

piłowanie szyjki kości udowćj; wyzdrowienie. (Tam-

że, str. 241—245. 261—264).

Torbielak klejowaty (cystoida eolloides) prawe-

go jajnika; zebranie surowiczego płynu w próźni

otrzewnój (ascites); wycięcie jajnika; śmierć. (Tam-

że, T. II, 1867, str. 485, 508). >

Skrzywienie głowy i szyi boczne prawe (tortieollis

dextra); podskórne przecięcie m. mostko-obojczyko-

sutkowego (eleidotomia); wyzdrowienie. (Tamże,

str. 540. ;

Wycięcie całkowite macicy. (Tamże, str. 565, 784).

Wyłuszczenie kości udowój ze stawu biodrowego.
(Tamże, str. 693, 715).
O wycięciu maciey dokonanćm przez Korzeniow-

skiego. (Tamże, T, VI, 1869, w dodatku do Nr. 38).

Całkowite podokostne wypiłowanie stawu łokcio-

wego prawego z powodu próchnienia kości (olenoar-

throcace); wyzdrowienie z przywróceniem zupełnćj

używalności kończyny. (Tamże, T. VII, 1869, str.5,

421).
Oirząstniak ramienia niezwykłych rozmiarów (en-

chondroma humeri); z drzew. (Tamże, str. 17, 75).
Dzieje lekarskie Karlsbadu. (Tamże, str. 108, 443).
O złośliwóm zapaleniu okostnćj, jego zejściach i le-

ezeniu. (Tamże, T. IX, 1870, str. 1. 54, 262).
Jeszcze kilka przypadków rdzennego uleczenia o0d-

prowadzalnych przepuklin pachwinowych, z rye.
(Tamże, T. XI, 1871, str. 17).
O postaciach klinieznych raka (carcinomatum phy-

sionomia clinica). (Tamże, T. XII, 1872, str. 1).
Zwężenie cewki moczowćj, kamienie w cewce i pę-

cherzu moczowym, uretrotomia zewnętrzna,, cięcie
pęcherza, wyzdrowienie. (Tamże, T. XV, 18738, str.
3503, 269).
Mięsak barwikowy kości łokeiowćj i kolana. (Tam-

że, T. XVI, 1874, str. 198. T. XVII, 1874, str. 227).
Dwa przypadki obeeności ruchomych ciał w sta-

wie kolana (eorpora libera s. mobilia in artieulatione
genu). (Tamże, T. XIX. 1875, str. 17, 406).
Wycięcie torbieli skórzastej jajnika przez pochwę

maciey (ovariotomia vaginalis). (Tamże, T. XXI,
1876, str. 417—420).

Zgorzel kości fosforowa. Oałkowite wypiłowanie
obydwóch szczęk górnych. (Pam. tow. lek. warsz. T.
XLVII, 1862, str. 11).
Na posiedzeniach tow. lek. warsz. komunikował:

Kyphosis et abscessus per eongestionem. Otworze-
nie ropnia napływowego. (Tamże, T. LV, 1866, 255).

Wyłuszezenie włókniaka z jamy Highmora. (Tam-
że, F. LV, 1866,/str. 260).
Poprzeczne rozerwanie cewki moczowćj w części

błoniastćj. (Tamże, T. LV, 1866, str. 453).

Propozycye mające na celu wstrzymanie krzewie-
nia się ehoroby syfilityeznćj i zapobieżenie szkodli-
wości fosforu w fabrykach zapałek. (Tamże, T. LV,
1866, str. 485).
Rak języka. (Tamże, T. LVI, 1866, str. 95).
Przeistoczenie rakowate gruczołów limfatycznych

szyi i ślinianek. (Tamże, T. LVI, 1866, str. 96).
Lordosis et kyphosis; otworzenie ropni napływo-

wych. (Tamże, T. LVI, 1866, str. 99).

Nadłamanie kości przedramienia. (Tamże, T. LVI,
1866, str. 101).

Caries neerotiea centralis, wyżłobienie kości gole-
niowej. (Tamże, T. LVI, 1866, str. 103).
Wycięcie szyi kości udowćj. Wycięcie eałkowite

stawu łokciowego. (Tamże, T. LVI, 1866, str. 107).
Zapalenie złośliwe okostnćj; wycięcie częściowe

kości promieniowćj. (Tamże, T. LVI, 1866, str. 238).
Skrzywienie kolumny kręgowćj. (Tamże, T. LVI,

1866, str. 242).
Amputaeya przedramienia dokonana po miejsco-

wem unieczuleniu. (Tamże, T. LVI, 1366, str. 428).
Zarażenie się chorobą syfilityezną dopełniającego

obrzezanie. od dziecka wenerycznego. (Tamże, T.
LVI, 1866, str. 242).

Znieczulenie miejscowe za pomocą przyrządu Ri-.
chardsona. (Tamże, T. LVI, str. 243, 424).

"Warunki odróżniające wypiłowanie kości szczęko-
wój dolnćj od jój wyłuszczenia lub wyjęcia. ;(Tamże,
T. LVI, 1866, str. 96).
Rak gruczołu tarczowego rozciągający się do

wnętrza samćj krtani: wyłuszezenie, tracheotomia:
(Tamże, T. LVII, 1867, str. 108).
Radykalne wyleczenie przepukliny sposobem p.

Grerdy. (Tamże, T. LVII, 1867, str. 180".
Rak wypustnicy. (Tamże, T. LVII, 1867, str. 409).
Guz podskórny z jamy czaszki wychodzący. (Tam-

że, T. LVII, 1867, str. 181).
Ogromny kostniak czaszki. (Tamże, T. LVII, 1867,

str. 346).
Skurezenie mięśnia mostko-obojezyko-sutkowego

prawego; podskórne przecięcie obu dolnych brzuśców.
(Tamże, 'T. LVII, 1867, str. 348).
Wyprostowanie gwałtowne (redressement foreć)

i wypiłowanie szyjki kości udowćj w chorobach sta-
wu biodrowego. (Tamże, T. LVII, 1867, str. 544).

Gruźliea kręgów. (Tamże, T. LVII, 1867, str. 410).
Artieulatio spuria lewego uda, lipomasia ossium,

malum coxae senile. (Tamże, T. LVII, 1867,str. 416).
Resectio humeri. (Tamże, T. LVII, 1857, str. 417).
Syphilis vaecinalis. (Tamże, T. LVII, 1867,

str. 348).
Wycięcie całkowite maciey rakowatćj. (Tamże, T.

LVII, 1867, str. 448. T. LVIII, 1867, str. 364).
IŚ a? i jej leczenie. (Tamże, T. LVIII, 1867,

str. 120).
Odjęcie prącia. (Tamże, T. LVII, 1867, str. 368).
Hydrocephalus eongenitus leczony przez nakłócia

dla wypuszezenia płynu. (Tamże, T. LVIII, 1867,
str. 121).

Ischias nervosa postiea leczona rozpryskiwaniem
eteru. (Tamże, T. LVIII, 1867, str. 170).

Zadawnione zwichnienie ramienia. (Tamże, T.
LVIII, 1867, str. 171).

Zwichnienie ramienia zaniedbane; szezęśliwe na-
stawienie po dwuletnićm trwaniu choroby. (Tamże,
T. LVIII, 1867, str. 359).
Wycięcie szczęki dolnćj z powodu przeistoczenia

chrząstkowego połączonego z utworzeniem się tor- -
bieli złożonych. (Tamże, T. LVIII, 1867. str. 360),
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Narzędzia do przelewania krwi. (Tamże, T. LVIII,
1867, str. 391). ,

Qvariotomia dokonana przez Neugebanera. (Tam-
że, T. LIX, 18688, str. 102).
Dwuchlorek metylu jako środek unieczulający.

(Tamże, T. LIX, 1868, str. 103, 197).
Odjęcie lewój goleni i prawego uda; wyzdrowienie.

(Tamże, T. LIX, 1858, str. 103).
Ankylosis ossea, terebratio ossium subeutanea;

wyzdrowienie. (Tamże, T. LIX, 1868, str. 105).
Górne kończyny człowieka zmarłego na pustula

maligna w szpitalu krasnostawskim. (Tamże, T.
LIX, 1868, str. 185).

Żylakizajmujące całą kończynę dolną. (Tamże, T.
LX; 1868, str. 10).
Jan Kosztulski, życiorys. (Tamże, T. LX, 1863,

str. 50).
Wyłuszezenie gruezolaka (adenoma) z pod żuchwy.

Skuteczność 1!/, chlorku żelaza w ranach zanieczy-
szezonych. (Tamże, T. LX, 1898, str. 87).
Rak szczęki dolnćj, operacya. (Tamże, T. LX,

1868, str. 274).
Próchnienie kości udowćj, jej wydłabanie; wyle-

czenie. (Tamże, T. LX, 1818, str. 88).
„Amputacya obu nóg, zastosowanie nóg sztucznych.

(Tamże, T. LX, 1868. str. 204).
Ankylosis fibrosa genus.

(Tamże, T. LX, 1868, str. 295).
___ Zwiehnienie w stawie biodrowym (luxatio femoris).

(Tamże, T. LX, 1838, str. 209).
Wypiłowanie główki kości udowćj. (Tamż2, T.

LX. 1858, str. 325).
Ropień pępka u dorosłćj osoby. Dyskussya w tym

przedmiocie. (Tamże, T. LX, 1853, str. 95).
Odprowadzenie zaciśniętćj przepukliny przy uży-

ciu. rozpryskowezo eteru. (Tamże, T. LX. 1808,
str. 92). .
Wywrócenie stopy na zewnątrz; przecięcie pod-

skórne trzech zewnętrznych Ścięgien m. wyprostnego
palców długiego (extensor communis longus). (Tam-
że, TD. LX, 1363, str. 94).

Operacya-zystotomia; wydobycie kamienia. (Tam-
że, TD. LX, 1868; str. 205.

Chroniczny katar pęcherza, haematuria. (Tamże,
1. LX, 1868, str. 205).
Mięsak znacznój wielkości w jamie nosowćj, usu-

nięcie na drodze operacyjnćj. (Tamże, T. LX. 1868,
str. 206).

Polip ust macisznych zakrywający cały otwór
sromny po nad błoną dziewiczą. (Tamże, T. LX,
1868, str. 207).
Wyłuszczenie włókniaka maciey. , (Tamże, DT. LX,

1868, str. 273).
Owariotomia. (Tamże, TF. LX, 1668, str. 323).
Wypiłowanie częściowe szczęki górnćj. (Tamże,

T. LXI, 1869. str. 58),

Fibrolipoma w okolicy k tani. (Tamże, T. LXI,
1869, str. 162).

Herniotomia u kobiety 85 letnićj. (Tamże, T. LXI,
1869, str. 53). k

Szczególne następstwa anginae tonsillaris. (Tam-
że, T. LXI, 1869, str. 240).

Zastosowanie kwasu karbolowego w chirurgii.
(Pańże, T. LXT, 1869, str. 62).
Wypiłowanie częsci kości goleniowćj u 10 letnićj

dziewczynki na przestrzeni 4'/, cali. (Tamże, T. LXI,
1829, str. 117).
Wypiłowanie główki kości udowej wraz z szyjką.

(Tamże, T. LXI, 1869, str. 233).
Leczenie złamania rzepki haczykami Malgaigne'a.

(Tamżó, T. LXI, 1869, str. 241. T. LXI, 1869,
str. 411). ?
Gangrena sucha, jój przyczyny. (Tamże, T. LXII,

1869, str. 412).

Redressement foreć.

Wypiłowanie stawa łokciowego. (Tamże, T. LXII,
1869, str. 573).
Wypiłowanie i kości goleniowćj. (Tamże, T.

LXII, 1869, str. 578).
Ogromny mięsak ramienia prawego. (Tamże, T.

LXII, 1869, str. 575).
Wodan chloralu. (Tamże, T. LXIII, 1870, str. 74).
Goxitis chronica. (Tamże, T. LXIII, 1870, str. 75).
Amputacya stopy podług metody Pirogowa. (Tam-

że, T. LXX, 1874, str. 48).
Bierkowski Ludwik, życiorys. (Tyg. illustr. 1838,

Nr. 189 i 190).
Ozekierski Józof, życiorys. (Tamże, 1854, Nr. 244).
Dybek Andr. Frane. Ksawery, życiorys. (Tam-

że, 1865, Nr. 282).
Nowieki Klemens, życiorys. (Tamże, 1855. Nr. 291).
Niszkowski Fryderyk Jan, życiorys. (Tamże, 1865,

Nr. 328). .
Remak Robert, życiorys. (Tamże, 1866, Nr. 380).
Kosztulski Jan, życiorys. (Tamże).
Porcyanko Konstanty, życiorys. (Tamże, 1863,

Nr. 350). ;
Le Brun Aleks. Antoni, życiorys. (Tamże, 1868,

Nr. 24).
Janikowski Andrzej, życiorys. (Kłosy, 1867,

Nr. 104).

Girtler Sebastyan, ur. w Krakowie 1767
roku, po ukończeniu nauk gimnazyalnych,
jako kandydat do stanu nauczycielskiego
uczył się 1785 r. w Krakowie matematyki,
astronomii, chemii, wymowy i języków.
W r. 1787 został profesorem szkół winnie-
kich; w r. 1793 wróciwszy do Krakowa, pra-
cował w archiwum uniwersyteckióm. Wów-
czas równocześnie- przykładać się zaczął do
nauk lekarskich. W latach 1801 — 1808
wykładał 'w wydziale lek. krak. chirurgią
i położnictwo. W r. 1809 objął katedrę
medycyny sądowćj i policyi lekarskićj,
którą znowu opuścił z polecenia izby edu-
kacyjnój w r. 1811. W r.1815 został za-
stępcą profesora weterynaryi a nadto po-
wierzono mu katedrę medycyny sądowej,
policyi lekarskićj a nieco późnićj i historyi
medycyny; przedmioty te wykładał do r.
1826 r. Przytóm piastował różne godności
w hierarchii uniwersyteckićj; od r. 1807
był prokuratorem rady szkoły głównćj,
członkiem senatu akademickiego, dzieka-
nem (1817), zastępcą rektora (od 1821 r.),
rzeczywistym rektorem a temsamóm pre-
zesem tow. nauk. krak. (od 1826 r.) Wr.
1831 został senatorem dożywotnim wolne-
go m. Krakowa. Umarł 24 marca 1883 r.

Brevis praefatio qua promotoris ad el. Dom. Jo-
sephum Jakubowski in actu ejus promotionis ad gra-
dum med. et chir. doctoris. Kraków, 1821, w 8-ee,

PLO:
o olawie. Dno Antonio Niedzielski med. et ehir. doc-
tori... qua promotor in signum propensionis suae,
d. 5 Maii 1519. Cracoviae, w 8-ce, k. 2.
Rozprawa o potrzebie i użyteczności nauki wete-

rynaryi, a oraz o jóy postępie na równi z postę-
pem medycyny, z zastosowaniem do kraju nasze-
go, tudzież o związku ićy z gospodarstwem i policyą
kraju i wpływie ićy na ekonomiią i policyą. Ozytana
na posiedz. T.N. 15 stycznia 1817 r. (Roezn. T. N.Kr.
TT. TAI, 1818, str. 116—154).



Giryn—Gliszczyński.

"Rozprawa o postępie nauk lekarskich i o wpływie

teoryi na praktykę leczenia. Ozytana na posiedz.

publ. T. N. K.15 lutego 1821. (Tamże, ASY

1822, str. 23—90).
Głos w d. 18 paźdz. 1826 r. przy installacyi na

urząd rektora uniwersytetu. Kraków, 1826, w 4-ce.

Jako prezes tow. nauk. krakowskiego (1822—1533),

zdając corocznie sprawę z czynności towarzystwa,

miewał mowy. drukowane w rocznikach tego tówa-

rzystwa, (T. VIII, 1833, str. 1 — 28; T. IX, 1524, str.

1-26; T. X, 1825, str. 1—34; T. XI, 1826, str. 122;
T. XII, 1827, str. 1 — 24; T. XIII, 1829, str. 1 — 34;
T. XIY, 1831, str. 1—27; T. XV, 1833, str. 1—17).
Nadto przełożył dziełka: Brinekmanna i Consbru-

cha(ob).
(Życiorysjego napisał Skobel w Przegl. lek. 1869 r.).

Giryn Antoni, lekarz zamieszkały w Woł-
czańsku. :

Racyonalny sposób leczenia cholery. (Gaz. lek. T.

XIII. 1872, str. 577—530).

Giwartowski Henryk, rodem z Warsza-
wy, nauk lekarskich słuchał w Wilnie, sto-

pień doktorski otrzymał 1848 r. w Mos-

kwie, gdzie późnićj dosłużył się emerytury
jako profesor chemii i farmacyi.
De urolithiasi, dissertatio medico-chemiea,Mosquae,

1843, w 8-ce, str. 146.
Observations faites 4 Moseou sur I'ćlectricitć pen-

dant Fepidemie cholerique. Moscou, 1849, w 8-ce,

str. 10. E

Gizelt Józef, spółczesny lekarz w Rud-
kach w Galicyi.
Ueber Cholera. Jena, 1875, w 8-ce, str. 40. Diss.

inaug.

Giżycki Otton Wojciech, ur. 1858 we wsi
Grozdawie w Poznańskióm, nauki gimna-
zyalne (1866 — 1876) i lekarskie (1876—
1880) pobierał w Berlinie.
Die operative Behandlung der Pleuritis bis Trous-

seau. Berlin, 1880, w 8-ce, str. 92.

Glaber, ob. z Kobylina Jędrzćj.

Glicki (Glicius) Marcin, ur. 1528 r. w Pil-
znie, stąd pospolicie nazwany Pilznianinem
(Martinus Pilsnensis), znakomity teolog,
biegły prawnik, głęboki matematyk, nie-
pospolity lekarz, u spółezesnych słynął pod
mianem drugiego Izydora. Ksztalcił się
w akademii krakowskićj; stopień doktora
filozofii osiągnął 1581 r. Przez lat 40 był
profesorem w akademii krakowskiej, a 16
razy urząd rektora sprawował; nadto był
kanonikiem krakowskim, wrocławskim
i proboszczem kościoła Wszystkich Świę-
tych. Umarł 1591 r. Napisał:

Philosophia Lutheranorum. Cracoviae, 1588.
O innych jego dziełach wspomina Starowolski

erz Widawy, który uczcił go mową pogrze-
OWĄ.
Por. Łętowski: Katalog, II, 258. Święcki: str, 239,
zł - acc Monumenta, 74. Encykl. powsz. IX,

Gliński Jakób, rodem z Ukrainy, chirurg
batalionowy w wojsku polskićm, opuściw-
szy kraj 1831 r., uzyskał stopień doktorski
1836 r. w Montpellier i osiadł około Macon
we Francyi.
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Rssai sur la myćlite. Montpellier, J. Martel, 1836,
w 4-ce, str. 30.Diss. inaug.

Glirius Maciej, lekarz z drugićj połowy
16 stólecia; biegły wjęzyku greckim, głoś-
ny socynianin, późniejszy zarządea gimna-
zyum socyniańskiego w Koloswarze w ks.
Siedmiogrodzkićm.

Por. Sandius: Biblioth. antitrinitariorum, str. 60.

Glisczyński Adam, spólczesny lekarz war-
szawski, ur. 19 kwietnia 1830 r. w Pomo-
rzanowicach w W. Ks. Poznańskićm, nau-
ki lekarskie ukończył w Wroeławiu 1852 r.,
i tam czas pewien był asystentem przy kli-
nice położniczćj. W r. 1858 został ordyna-
torem w szpitalu Dzieciątka Jezus; w koń-
cu 1861 r. mianowany adjunktem na kate-
drze położnictwa, chorób kobiecych i dzie-
cięcych a w czerwcu 1864 r. profesorem
nadzwyczajnym. Po przekształcenin szkoły
głównój na uniwersytet warsz. (1869), wy-
kładał jeszcze gynekologią przez lat 2
w. charakterze docenta.
De articulis supernumerariis. Vratislaviae, Korn,

1852, w 8-ce, str. 50. Diss. inaug.
Spostrzeżenia w oddziale chirurgicznym szpitala

Dzieciątka Jezus. Przetoki poehwo - pęcherzowe.
(Tyg. lek. 1859, Nr. 48.

Zapalenie mięśnia lędźwio-udowego. (Pam. tow. lek.
warsz. 1. XLII, 1359, str. 291). :

Kilka uwag o fistułach pochwo-pęcherzowych,
io nowym sposobie ich leczenia. (Tamże, T. XLII,
1859, str. 171). Uwagi nad powyższą rozprawą na-,
pisał Le Brun. (Tamże, T. XLII, 1859, str. 190)
Operacya przetoki pochwo-pęcherzowćj, dokonana

po raz trzeci u jednój i tejże samej chorćj. (Tamże,
T. XLII, 1859 str. 234, XLIII, str. 264).

Zgorzel części płeiowych zewnętrznych i pochwy,
zwężenie pochwy, dwie przetoki, operacya. (Tamże,
1. XLI, 1859, -tr. 2 5).
Toczeń (lupus; na nosie.

str. 231).
Raport półroczny z oddziału chirurgi -znego kobiet

Szpitala Dzieciątka Jezus za czas od L Kwietnia
1859 r. aż do 1 Października t.r. (Tamż?, T. XLII,

1859, str. 281).
Gwałtowne wyprostowanie nogi w kolanie, skurezo-

nój po zapaleniu stawu kolanowego. (Tamże, T.
XIII, 1859, str. 237).
Złamanie obydwóch kości przedramienia z posza:-

paniem części miękkich; wyleczenie przy prostym
opatrunku. ( Famże, T. XLI, 1859, str. 258).

Doświadczenia z proszkiem dezynfekeyjnym doko-

nane w oddziale gangrenowym Szpitala Dzieciątka
Jezus (Tamże, T. XLI!, 1859, str. 293).

Cięcie cesarskie. (Tamże, T. XLII, 1860, str. 242,

351, 425).
Toż. w osobn. odb. Warszawa, 1860, w 8-ee,

str. 22.
Wodniea worka mazistego (hydrops bursae muco-

sae circa genw. (Tamże, T. XLI, 1880, gge 265).

Zwichnienie w stawie barkowym (luxatio subpee-

toralis). (Tamże, T. XLIII, 1860, str. 265'.

Częściowe odjęcie stopy przez przepiłowanie kości

piętowój (operacya Pirogowa). (Tamże, T. XLIII,
1560, str. 256). :

Postrzeżenia w oddziale chirurgicznym kobiet

Szpitala Dzieciątka Jezus za kwartał LV, 1859 r.

(Tamże, T. XLIII, 1860, str. 254).
Torbiel w prawćj wardze większój sromnćj. (Tam=

że, T. XLILI, 1860, str. 266).

(Tamże, T. XLII, 1859,
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Zwośnięcie pochwy w kierunku poprzecznym. (Tam-
że, T. XLII, 1860, str. 267).

Rak w oczodole. (Tamże, T. XLIII, 1860, str. 376).
O przechyleniu macicy ku tyłowi (retroversio ute-

ri) w czasie ciąży. (Tamże, T. XLIV, 1860, str. 7, 75).
Odjęcie części pochwowćj maciey rakowatćj. (Tam-

że, T. XLIV, 1860. str. 258).
Przemówienie o 14 operowanych przez siebie prze-

tokach pochwo-pęcherzowych. (Tamże, T. XLIV,
1860, str. 403).
Dalszy ciąg uwag dotyczących leczenia przetok

pochwo - pęcherzowych. (Tamże, T. XLV, 1850,
str. 337).

Sprawozdanie z czynności lekarskich w oddziale
chirurgieznym kobiet Szpitala Dzieciątka Jezus za r.
1860. (Tamże, T. XLVI, 1861, str. 70).

Odjęcie narośli rakowatćj w okolicy pępka. (Tam-
że, T. XLVI, 1861, str. 74).

Narośl kalafiorowata części pochwowćj maciey;
operacya. (Tamże, T. TLVI, 1861, str. 355).
Operacye przetok pochwo-pęcherzowych. (Tamże,

T. XLVI, 1861, str. 80).
Przetoka pochwo-pęcherzowa. (Tamże, T. XLVI,

1861, str. 363). ;
Zrost pochwy,zrost jajnika i jajowodów ze ściana-

mi miednicy i macicą, haematometra. (Tamże, T.
XLVIII, 1852, str. 407)

Hydrocephalus congenitus znacznej
(Tamże, T. XLIX, 1863, str. 498).

Odjęcie macicy wynieowanćj; śmierć. (Tamże, T.
LI, 1854, str. 144, 147).
Guz kalafiorowaty szyjki macicznćj, odjęcie za po-

mocą odgniatacza. (Tamże, T. LI, 1864, str. 405).
Hydrometra. (Tamże. T. LII, 1864, str. 109).
Płód obumarły, siedm miesięcy w maciey przeby-

wający. (Tamże, T. LII, 1864, str. 101).
Wątpliwa ciąża zewnątrz macieczna. Rozprawy

w tym przedmiocie. (Tamże, T. LII, 1854, str.
261, 269).

wielkości.

Kilka uwag o operacyi cięcia cesarskiego. (Tam-
że, 'T. LXXVI, 1890, str. 690—697, 715).

Cięcie cesarskie wykonane na żywćj kobiecie
w Październiku 1873 r. (Gaz. lek. '". XXVIII, ste.
213—214).

Gloisner Jan, Galicianus.
Dissert. inaug. mediea sistens morbos mammarum

muliebrium. Vindobonae, 1832, w 8-ce, str. 40.

Glotz Karol, nie lekarz, obywatel ziemski
w Kaliskićm.

Przyjaciel wiejski ezyli doświadezone rady i le-
karstwa, jak wieśniacy choroby bydła rogatego roz-
poznawać i najdoświadczeńszemi sposobami leczyć
i ratować mogą. Kalisz, u Mechwalda, 1811, w 8-ce,
Sr, 98.
Rozprawa o przyczynach częstego pomoru w Pol-

szeze y o sposobach hodowania bydła dla uniknienia
zarazy na potem.' Pismo przez Tow. król. warsz.
przyj. nauk uwieńczone. Warszawa, 1812, w 8-ce,
str. 68. -

Gliick Leopold, wychowaniec wszechnicy
jagiellońskićj, spólczesny lekarz w Qzer-
niowcach. ,

Korespondencya z Bukaresztu. O cholerze w Stam-
bule i Ks. naddunajskich. (Przegl. lek., 1865, Nr. 38).
Z oddziału chorób skórnych i wenerycznyeh szpi-

tala powszechnego św. Łazarza w Krakowie pryma-
ryjusza D-ra A. Zarewicza. Przypadek pierzelniey
czerwonćj. (Lichen exudativus ruber). (Tamże, 1879,
Ny.3/,858)6

Toż, w osobn. odb. Kraków, 1879, w 8-ce, str. 11.
List z Wiednia. (Tamże, 1879, Nr. 44, 43).
Silphium cyrenaicum przeciw dymienieom ostrym.

(Tamże, 1880, Nr. 20, 21, 22).

Gloisner—z Głogowa,

Q istocie przyrzutu szankrowego. (Tamże, 1886,
Nr. 24, 25, 26). :

Toż, w osobn. odb. Kraków, 1880, w 8-ce, str. 11.
Fin Beitrag zur Contagienlehre der Syphilis im

XVI Jahrhundert. (Aligem. Wiener medizinische Zei-
tung, 1879, Nr. 45).

Syphilitische Wirbelcaries. (Tamże, Nr. 47, 48).
Kilka uwag w sprawie reformy higienicznój szkół

naszych. (Przegl. lek., 1881, Nr. 19).
O twardzielu nosa (rhinoscleroma Hebrae). (Tam-

że, 1881, Nr. 40).
Rozprawa Sebastyana Petrycego 0 kile. (Tamże,

1881, Nr. 47, 48)..

GluzińskiJ., współczesny lekarz; od ćwierć
przeszło wieku zamieszkały w Sompolnie.

Włościanie polscy, uważani pod względem cha-
rakteru, zwyczajów, obyczajów i przesądów. (Archi-
wum domowe wydane przez Wł. Wójciekiego w War-
szawie 1856, str. 392—576).
O wściekliźnie. (Pam. tow. lek. warsz. T. LIT, 1864,

str. 308).

Gluziński Władysław Antoni, syn poprze-
dzającego, stopień doktora wszech nauk
lekarskich osiągnął 1880 r. w Krakowie
it.r. został asystentem przy katedrze fizyo-
logii na wszechnicy Jagiellońskićj.

Choroby układu nerwowego. Sprawozdanie z kli-
nisi lek. prof. Korczyńskiego z lat czterech t.j.
1814/5—18783/9. (Przegl. lek. 1830, Nr. 51, 52).
Zapalenie opon mózzowych i rdzenia pacierzowego

nagminne. (Meningitis cerebro-spinalis epidemica).
Sprawozdanie z przypadków leczonych w szpitalu
w. Łazarza w latach 1870 — 1880. (Tamże, 1851,
Nr. 22, 23, 24, 29, 27), Uwagi nad powyższą rozpra-
wą w tow. lek. krak. (Tamże. 1881, Nr. 39).

z Głogowa Jan, ur. w Głogowie na Szląs-
ku, sławny teolog, matematyk, filozof, od
młodości w Polsce przebywał. Początkowo
zajmował się wychowaniem Jana Grastol-
da; następnie był profesorem w akademii
jagiellońskićj a swą uczonością wiele się
przyczynił do rozsławienia tego zakładu
naukowego u postronnych. Um. 11 lutego
1507 r. Z licznych dzieł jego, wymieniamy
tutaj te tylko, które mają pewny związek
z nauką lekarską. zł

Questiones librorum de anima Mag. Joannis Verso-
ris ad impensas honesti viri et eivis Cracoviensis
Dni Joh. Haller per Mag. Joannem Glogoviensem ete.
resolutae, na końcu między innemi wyrazy: ad im-
pensas D. Joh. Haller impressum. Metis per Caspa-
rum Hochfelder. Anno 1501, w 4-ce. ark. 60.

Toż, 1518, w 4-ce, w Krakowie u Hallera.
"Toż, 1514. Z wyobrażeniem czaszki na którćj są

oznaczone miejsca odpowiadające w mózgu siedlis-
kom władz duszy.

Phisionomia hine inde ex illustribus seriptoribus
per Mag. Joh...: diligentissime recolleeta. Oracoviae

" apud Hieronym. Vietorem, 1518, w 4-ce, k. nl. 29,
Recollectio eritica Ohiromantiae in florigera Cra-

coviensi Universitate. w 8-ce, trzy arkusze, z przed-
mową ad gimnasii Cracoviensis studentes, be r.
i m. d.
Tractatus praeclarissimus in judieiis astrorum, de

mutationibus aćris ceaeterisque aceidentibus, singulis
annis venientibus. Orasoviae, apud. Flor. Wolfgan-
gum, 1514.

Tractatus astrologicus, rękopism należący do naj-
rzadszych wbiblioteceJagiellońskićj.



z Głogowa Michał—Goetz.

z Głogowa Michał, stopnie filozoficzne

otrzymał w Krakowie 1533 i 1537 r.; był

członkiem grona nauczycielskiego i dokto-

rem medycyny.
Por. Oettinger:... 174.

- Głogowski Feliks, ur. 18 maja 1829 r.

w województwie lubelskióm; ukończywszy

gimnazyum w Szczebrzeszynie 1846 r., udał

się do Petersburga, gdzie do końca 1848 r.

uczęszczał na wydział prawny; wr. 1849

rozpoczął nauki lekarskie w Dorpacie i w r.

1854 stopień doktora medycyny osiągnął.

Pół roku bawił jeszcze w Dorpacie jako

asystent kliniezny -a równocześnie pełnił

służbę lekarską podczas panującój cholery

w szpitalu miejskim. Wróciwszy do kraju

1855 r., rok jeden spełniał obowiązki leka-

rza przy więzieniu lubelskióm, późnićj był

lekarzem przy liceum lubelskióm a w r.

1865 został członkiem Rady Opiekuńczój

Zakładów dobroczynnych powiatu lubel-

skiego. Obecnie zajmuje się wykonaw-

stwem lekarskióm w Lublinie, używając

zasłużonój wziętości.
„ De melituria. Dorpati, 1854, w 8-ce, str. 39. Diss.

inang.
Kilka uwag o suchotach miodowych (melituria).

(Tyg. lek. 1357, Nr. 37, 33).
O przyczynach chronicznego zapalenia macicy

(podług Scanzoniego). (Tamże, 1865, Nr. 10, 11).

Kilka uwag o kuracyi w Busku, wywołanych spra-

wozdaniem D-ra Dymniekiego z r. 1868. (Klinika, T.

VI, 1870, str. 85—8B9).
Dodatek do kilku uwag o leczeniu w Busku (za-

mieszezonych w Kliniee, 1870. T. VI, Nr. 6. Tamże,

'. 1X, 1871, str. 7—11, 23—28, 33—44, 52—58, TL
do 76).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1871,

str. 26.
O skuteczności środków zapobiegających szerze-

niu się cholery. (Pam. tow. lek. warsz. r, BXVYTH,

1872, str. 71).

_ Głogowski M., żyd, ur. w Raszkowie

1850 r. do gimnazyum uczęszcza! w Ostro-

wiu, medycyny słuchał od 1869 r. w Wro-
cławiu.
Ueber aneurysma des truneus anonymus. Breslau,

1874, w 8-ce, str. 31. Diss. inaug.

Gnoiński Piotr.
De asphyxia neonatorum. Vilnae, 1823, w 8-ce,

str. 24. Diss. inaug.
Gnoiński Otton.
O diejstwii chłoristago baria. na żiwotnyj orga-

nizm. Moskwa, 1865, w 8-te, str. 94. Diss. inaug.

Gocksch z Poznania.
_ De tumore lymphatico deque hujus morbi casu ra-

riore. Vratisl. 1840.
Godlewski Antoni, lekarz w Jassach.
Rys krótki o cholerze i jćj sposobach leczenia.

Lwów, 1848, w 4-ce, str. 2.
- Difteritis. Kraków, nakł. Miildnera, druk. Czasu,
1882, w 8-ce, str. 4.
La santć de Fenfant, guide pratique de la móre de

famille. Soins A donner avant Taxrriyse du módecin.
Paris, 1877. O. Doin. in 12, str. 210.

Godlewski Michał, rodem z Litwy, stu-
dya lekarskie rozpoczął w uniw. wileńskim.

SŁOWN. LEK. POL.

Ww 8-00,
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W r. 1831 opuścił kraj rodzinny; stopień

doktora medycyny osiągnął w Montpellier

1837 r.
Fssai sur la leucorrhóe oules fleurs blanches.

Montpellier, Martel, 1837, w 4-ce, str. 19, Those.

Melodye. Warszawa, 1830, w 8-ce.str. 42.

* Przekleństwo na Pelikana. (Warszawa, 1830),

w 8-ce. i

Godlewski Stanisław, ur. w Olszewie

w król. polskióm, początkowo służył w woj-

sku; opuściwszy kraj, oddał się naukom.

lekarskim w Montpellier, gdzie uzyskał

1837 r. stopień doktorski. Około 1847 r.

mieszkał w Sargues (Vaueluse).
Essai sur la nócrose. Montpellier, 1837, w 4-ce, str.

24. Diss. inaug.

Godlewski Władysław, ur. 1808 r. na Po-

dolu, ukończywszygimnazyum w Winnicy,

udał się do Wilna 1828 r., gdzie przez dwa

lata oddawał się studyom matematycznym,

następnie uczył się medycyny w akademii

medyko-chirurgicznój wileńskićj. Wr. 1835
osiadł w Kamieńcu jako lekarz praktycz-

ny i tu pracą sumienną i poświęceniem

zjednał sobie uznanie i miłość ogólną. Um.

24 lutego 1868 r. Przełożył dwutomowe

dzieło Gosselin'a: Władza papieża w śred-

nich wiekach. Kraków, 1869—1870, w 8-cee,

2 tomy.

Godswiler, doktór filozofii i medycyny
lekarz nadworny Augusta III.

Traktat o ospie, w którym znaiomość tóy ehoroby,

obserwacye y sposób leczenia według zdania nay-

sławnieyszych dawnych y teraźnieyszych Doktorów

opisuie się. Warszawa, druk. Sehol. Piar. 1758,

w 8-ce, str. 68.

Godziemba Andr., rodem z Warszawy.
Tentamen inaug. diagnosim typhi et encephaliti-

dis sistens. Vilnae, 1812, w 8-ee, str. 52.

Goebel Karol. spółczesny docent dentysty-
ki w uniw. Jagiel.
Nowy sposób znieczulania przy wyj

bów. (Przegl. lek. 1877, Nr. 12).
O użyciu jodoformu w dentystyce.

Nrewy:

Goehling Karol Ferdynand, ur. w Mos-
kwie 1805 r., lekarz wojska rossyjskiego,

od r. 1834 inspektor akademii medyko-chi-
rurgicznćj wileńskićj, ogłosił:
Rady dla wileńskieh włościan, jak zabezpieczać

się od chorób i jak leczyć owe środkami prostemi.

Wilno, 1855, w 8-ce.

Lekarzi poradnik włościański, czyli jak zapobiegać

chorobom i jak je leczyć środkami prostemi, pod nie-

bytność lekarza. Z polecenia zwierzehności, ułożył

obywatel, radea stanu Dr... Wydanie nowe, popra-

ah Wilno, Orgelbrand, 1809. w 8-ce, str. 183
1K. 0.

Opyt grażdanskoj miedicinskoj polieii primienien-

noj k zakonam Rossijskoj Impierii. T. I, Wilna,
Marcinowski, 1842, w 8-ee, str. XXXII, 592, 3 tab.

Goetz Gotfryd, gdańszczanin.
- De morbis ligamentorum ex materiei animaliś

mistura et struetura mutata eognoscendis. Berolini,

1799, w 4-ce, 2 tab. : ,

mowaniu zę-

(Tamże, 1882,

10
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Gogojewicz Zdzisław, do nauk lekarskich
przykładał się w uniwersytecie Jagielloń-
skim, od r. 1860 był lekarzem zdrojowym
w Żegiestowie. Umarł w Suchćój w stycz-
niu 1867 r. ;

Zdroje lekarskie w Zegestowie w obwodzie sądec-
kim w Galieyi. Wroeław, Kern, 1861, w 8-ce, str. 31.

Balneografia krajowa. Żegiestów w porze zdrojo-
wój 1864 r. Kraków, 1865, w 8-ce, str. 14.
Pogląd na ruch w zdrojowiskach krajowych pod-

czas pory kąpielowój 1863 r. osnuty na sprawozda-
niach szczegółowych lekarzy miejscowych, skreślił
i przedłożył komisyi balneologicznój krakowskiej.
(Przegl. lek. 1864, Nr. 25, 27, 26, 31).
Kilka słów z powodu artykułu D-ra Zieleniew-

skiego p. t. „Zdroje lekarskie w pobliżu Krynicy.*
zamieszczonego w Nr. 10, 11, 12 Przegl. lek. b. r.
(Tamże, 1865, Nr. 15). i
Korespondencya z Krakowa (o Żegestowie). (Tam-

że, 1666, Nr. 17).

Gogolewski Aleksander Leon, rodem ze
wsi Fasły w Białostockióm, stopień dok-
torski osiągnął 1836 r. w Montpellier.

De la póritonite puerpórale. Montpellier, 1836.

Gogulimski Stanisław.
De infeetione purulenta. Petropoli, 1851, w 8-:e,

str. 40. Diss. inaug.

Goldammerus Casp. Gotfr., rodem z Leszna
(Lesnensis Polonus).
De ambustione ejusque remediis.

w 4-ce, str. 30. Diss. inaug.

Goldberg Julian, ur. 1807 r. w Kaliszu,
„do medycyny przykładał się w Wroclawiu
i Berlinie i tu osiągnąwszy 1880 r. stopień
doktora medycyny, osiadł jako lekarz prak-
tyczny w Kaliszu, gdzie 1852 r. życia do-
konał.

De eaxrditide. Berolini, 1850, w 8-ce. Diss inaug.

Goldberg )., rodem ze Iiwowa.
Diss. inaug. medieo-pharmacologica de coftea.

Vindobonae, 1830, w 8-ce, str. 23.

Goldflam S., spółczesny lekarz war-
szawski,

Uwięzgnięta przepuklina zaotrzewna krezek okrę-
żniczych (Hernia retroperitonealis mesoeolica incar-
eerata). (Gaz. lek. T. XXVIII, 1879, str. 231—284,
241—243).
Długotrwałe wpochwienie kiszki czczój, spowodo-

wane polipami. Wpochwienie w ogóle. (Tamże, 1881,
str. 585—592, 608—614).

Goldhaber Adolf, ur. 1849 r. w Tarnopo-
lu, do gimnazyum uczęszczał w mieście ro
dzinnóm; nauki lekarskie rozpoczął 1869 r.
w Wiedniu, skąd po rocznym pobycie prze-
niósł się do Krakowa i tu 1873 r. dyplom
doktorski osiągnął. Początkowo pracował
w szpitalu ś. Łazarza w Krakowie; od r.
'1875 zajmował się wykonawstwem lekar-
skióm w Mielcu; a od r. 1880 praktykuje
w Oiężkowicach.
Jak wpływa ustalenie odnóg na ciepłotę w ostróm

zapaleniu stawów (polyarthritis rheumatiea). (Przegl.
lek. 1876, Nr. 35, 36, 37, 38).

Poronienie, prawdopodobnie śród napadu epilep-
tycznego. Przypadek sądowo - lekarski.. (Tamże,
1877, Nr. 20).

Jenae, 1698,

Gogojewicz—Goltz.

Wypadnięcie częściowe śledziony, odcięcie tako-
wój; wyzdrowienie. Przypadek sądowo - lekarski.
(Tamże, 1877, Nr. 37).

Zrośnięcie się zupełne pochwy po poronieniu, na-
stępowy krwiostek maciey. (Tamże, 1878, Nr. 6).
Rana otrzewnój. (Tamże, 1878, Nr. 38).
Smierć przypadkowa, samobójstwo czy morder-

stwo. (Dwutyg. med. publ. 1879, str. 150—156).

Szerzenie się kiły u starozakonnych. (Przegl. lek.
1879, Nr. 21).

Influenza. (Tamże. 1831).
Spostrzeżenia z praktyki lekarskićj na prowineyi.

(Tamże, 1881, Nr. 47).
NE wielopostaciowy Hebry. (Tamże, 1882,

r. .

Goldschmidt Zygmunt, ur. w Warszawie
1845 r., do gimnazyum uczęszczał w rodzin-
nóm mieście a następnie w Lipsku, dokąd
1858 r. ojciec jego był powołany na posadę
kaznodziei. Medycyny uczył się w Lipsku
(1864—1869).
Acute Erkrankungen in der Scehwangerschaft.

Leipzig, 1859,w 8-ce, str. 42. Diss. inaug.

Goldschmidt Marcus, ur. 1832 r. w Bor-
kach, nauki gimnazyalne pobierał w Kro-
toszynie i w Wrocławiu, medycyny słuchał
(1852 — 1856) w uniwersytecie wrocław-
skim.
Nonnulla de resectione maxillae superioris adjecto

exemplo maxillae superioris dimidii dextri in elinieo
chirurgico vratislaviensi reseetae. Vratisl., 1856,
w 8-cee, str. 29. Diss. inaug.

Golemowski Wojciech, lekarz z pierwszój
połowy 17 stólecia, stopień doktora filozofii
uzyskał 1596 r. w Krakowie.

Por. Oettinger: 1. e. str. 280.

Golski Stanisław, ur. 1840 r. we wsi Po-
klatkach w Poznańskióm, do gimnazyum
uczęszczał w Trzemesznie i Ostrowiu, nauk
lekarskich słuchał we Wrocławiu (1861
do 1866).
De eelampsiae puerperalis pathogenesi deque duo-

bus easibis ab auetore ipso observatis. Vratislaviae,
1866, w 8-ce, str. 22. Diss. inaug.

Goltz Fryderyk, ur. 1834 r. w Poznaniu,
do gimnazyum uczęszczał w Toruniu, nauk
lekarskich słuchał w Królewcu (1858
do 1858).
De spatii sensu cutis. Regiomonti, 1858, w 8-ce,

str. 31. Diss. inaug.

Goltz Karol Bogumił, w drugićj połowie
XVIII wieku był lekarzem przybocznym
ks. Adama (Czartoryskiego; on to w r.
1785 miał sobie poleconą analizę chemicz-
ną proszku pochodzącego od Dogrumowćj.
Wynik rozbioru chemicznego i cały bieg
czynności analitycznój znajduje się w bro-
szurze: Sprawa między ks. Adamem Qzar-
toryskim, generałem ziem podolskich 0s-
karżającym a Janem Komarzewskim, ge-
nerał-majorem przy boku I. K. M.i Fran-
ciszkiem Ryksem, kamerdynerem królew-
skim, starostą piaseczyńskim oskarżonemi
r. 1785. (str. 48).



Goltz—Górski.

Goltz Jan, syn poprzedzającego, ur. 15
lipca 1781 r., początkowo uczył się w kor-
pusie kadetów w Warszawie, a następnie
w Wiedniu, gdzie mieszkał u głośnego fre-
nologa Galla. Nauki lekarskie ukończył
w Wiedniu 1802r. Wróciwszy do kraju
1803 r., zajmował się praktyką lekarską
w Puławach, następnie w Korcu na Woły-
niu a potóm w Galicyi w Sieniawie. W r.
1816 osiadł na wsi i tu obok rolnictwa nie
zaniedbywał i nauk lekarskich. W r. 1824
przeniósł się do majątku nabytego w Po-
dlaskióm nieopodal Łosie. Od r. 1858 był
członkiem tow. lek. warsz. Um. 26 grudnia
1864 r.

Zimnica ukryta. (Tyg. lek. 1848, Nr. 16)
Erysipelas gangraenosum vagum. (Tamże, 1851,

Nrro»

Goławski Bolesław, b. asystent kliniki
chirurg. i instytutu patologicznego w Dor-
pacie, obecnie jest lekarzem marynarki
rossyjskićj.

Zur Casuistik der Lymphosarcome (Adenie). Dor-
pat, 1879, w 8-ce. Diss. inaug.

Gołębiowski Ignacy.
De resectione ossium particulari in eorum conti-

nuitate. Vilnae, 1842, str. 150. Diss. inaug.
Gołuchowski Józef, znany filozof, ur. 1797

um. 1858 r.
Sposób leczenia cholery za pomocą zimnćj wody,

szczęśliwym skutkiem uwieńczony. Warszawa, w dr.
Ungra, 1849, w 12-ce, str. 50.

Gompers Antoni, doktór medycyny, uczy-
nił zapis 40,000 zł., zabezpieczony na do-
brach Gutanowie około Lubartowa, na 4
stypendya dla uczniów gimnazyum lubel-
skiego.

Por. Roczn. instytutów religijnych i edukacyjnych
z r. 1824, str. 170.

Goralewicz, spółczesny lekarz wojskowy
na Kaukazie.

Gorodskaja bolnica w Tifisie. Opisanje jeja s 13
płanami i czertieżami i otczet s 1869 po 18790 g. Ti-
fis, 1879, w 8-ce, str. 191.

Gordon Mikołaj Michał, do nauk lekar-
skich przykładał się w Padwie, gdzie od r.
1697 był radcą w oddziale narodowości Po-
laków; w 1704 r. był obrany rajcą m.
Iuwowa.

Por. Zubrzycki: 449.
Górecki Ludwik, ur. 25 sierpnia 1825 r.

w m. Równem na Wołyniu, nauki lekar-
skie ukończył w Kijowie 1848 r.; następnie
doskonalił się w medycynie za granicą.
Wróciwszy do Kijowa, został asystentem
przy klinice terapeutycznój i równocześnie
wykładał propedeutykę lekarską. W r.
1855 obronił rozprawę na stopień doktora
medycyny, w r.1858 został adjunktem,roz-
począł wykłady o chorobach skóry, założył
i urządził pierwszą klinikę dermatologicz-
ną w Rossyi. W r. 1880 porzucił obowiąz-
ki profesorskie. Przez wiele lat do 1881 r.
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był wiceprezesem towarzystwa lekarzy ki-
jowskich. /
De sputis in pneumonia acuta primaria. Kioviae,

1855, w 8-ce, str. 60. Diss. inaug.
O fizycznych przyczynach tworzenia się w płucach

rzężenia trzeszczącego (Rhonchus erepitans). Kijów,
nakł. L, Idzikowskiego, w druk. Gazety codziennój,
1859, w 8-ce. str. 19.

"Toż, w tłomaczeniu niemieckióm, w berlińskićj Me-
dicinische Central -Zeitung.

Listy z podróży za gzanieę w celu naukowo-lekar-
skim odbytej. (Tyg. lek. 1863, Nr. 6, 7. 19, 20, 28).

Otczet po klinikie nakożnych bolezniej uniw. Św.
Władimira za 1870 g. Kijew, 1871, w 8-ce, str. 34.

Przyczynek do geografii lekarskićj rozprzestrze-
nienia parchów w Rossyi. (Po rossyjsku).
Obeeny stan kwestyi o szczepieniu krowianki, 1878.

(Po rossyjsku). |
z Górki Maciej, około 1448 r. był nadwor-

nym lekarzem Kazimierza Jagiellończyka.
Por. Grabowski: Staroż. wiad. 228.

Górny Józef, ur. 1854 r. w Trzemesznie,
do gimnazyum uczęszczał w Poznaniu, na-
uk lekarskich słuchał w Gryfii (1874
do 1879).

Kin Beitrag zu den Untersuchungen iiber die Re-
sorptionsfiihigkeit granulirender Flichen. Greifs-
wald, 1879, w 8-ce, str. 46. Diss. inaug.

Górski Józef, rodem z Grodzieńskiego.
Quelques eonsidórations sur les causes et le trai-

tement de la fieyre intermittente en Pologne, These.
Paris, 1866, w 4-ce, str. 40.

Górski Leon, ur. 1846 r. w Doruchowie
w Poznańskićm, do gimnazyum uczęszczał
w: Trzemesznie i Poznaniu (1857—1867),
następnie dwa lata zajmował się rolnie-
twem, nauk lekarskich słuchał w Gryfii
(1869—1873).
Ueber die Abhingigkeit der melancholischen Angst-

anfille von |Innervationsstórungen des Herzens.
Greifswald, Fr Hochen, 1873, w 8-ee, str. 82. Diss.
inaug. || : 3

Górski Maurycy, ur. w okolicach Kamień-
ca; ukończywszy studya lekarskie w Kijo-
wie 1856 r., osiadł jako lekarz praktyczny
w Kamieńcu, gdzie był jednym z założycieli
tow. lek. podolskich. W r. 1864 udał się
w naukową podróż za granicę. Um. w Ko-
wanówku 1866 r., przeżywszy lat 81.
Bezwład nerwu języko-ruchowego, z wstrząś-

nieniem lekkióm mózgu, pavalysis n. hypoglossi
cum eommotione leviori cerebri. (Kremera Rozmai-
tości lekarskie, 1862, str. 4) — 48. Sprawozdanie
w Pam. tow. lek. warsz. T. LII, 1864, str. 298).

Górski Stanisław Batys, ur. 6 maja 1802
roku w województwie grodzieńskióm we
wsi dziedzicznój Dwórce. Do gimnazyum
uczęszczał w Grodnie a następnie w Świ-
słoczy; nauk lekarskich słuchał od 1820 r.
w uniw. wileńskim. W r. 1825 został po-
mocnikiem profesora farmacyi i farmako-
logii. W r. 1830 zarządzał ogrodem bota-
nicznym uniwersyteckim. Po otwarciu
akademiimedycznćj w Wilnie 1832 r. otrzy-
mał katedrę farmacji, farmakologii i bota-
niki, Od r. 1842 po zwinięciu akademii zaj-
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mował się wyłącznie entomologią i botani-
ką. Od r. 1847 — 1851 bawił w Berlinie,
gdzie starał się rozpowszechnić znajomość
rzadszych roślin litewskich. Prof. Ratze-
'burg nazwał drobny gatunek gąsiennicznika
"Tryphon Gorscii a Dr. Bolle—roślinę Gor-
scia conjugata. Prof. Reichenbach w dziele
swóm o „storczykach (1858). często nazwis-
ko Górskiego przytacza. W dziełach Zet-
terstedta (1855) i Kirschbauma (1857) znaj-
dujemy wzmianki o poszukiwaniach Grór-
skiego nadowadami litewskiemi. On pierw-
szą podał wiadomość o pustynniku kirgiz-
kim, którego dwa egzemplarze ubite w o-
kolicach Dryśniat, przeniósł do muzeum
archeologicznego wileńskiego. Um. 3 maja
1864 r. w majętności Polesie, w powiecie
święciańskim, gdzie od r. 1851 zajmował się
ulubionemi naukami i praktyką lekarską.
O florze puszczy białowieżskićj i roślinach żubrom

ulubionych. (Dziennik wileński, 1829).
Wyliczenie roślin naczyńkowych litewskich od r.

1820—1829 postrzeganych z uwagami eo do sposobu
rozmnażania się niektórych (w Eichwalda: Natur-
historische Skizze von Lithauen, Volhynien und Po-
dolien. Wilno. 1839).  - ;

Catalogus plantarum, quae in caldariis, tepidariis,
frigideriisque horti botanici academiae caes. medico-
ehirurgicae vilnensis reperiuntur.  Vilnae, 1884,
W 4-0e.
Badania o sztucznych dyamentach Becquerela

i o doprowadzeniu kwasu węglanego do stanu ciekłe-
go i ssiadłego przez Faradaya. (Kuryer wileński,
1839).
O szkodach jakie w oziminie w r. 1836 i 1837 po-

czyniły na Litwie gąsienice Rolnicy Ozopówki.
(Rzecz czytana na publieznóm posiedzeniu przy
otwarciu akademii 20 września 1837 r. i zamieszczona
ww Dzienniku ministeryum spraw wewnętrznych 1837,
Nr. 10).
Wiadomość o nowym środku zalecanym przeciw

wściekliźnie albo Jastrzębcu kosmaczku, Hieracium
Pilosella. (Dziennik minister. spraw wewnętrznych,
1839, Nr. 4).
Uwagi nad twierdzeniem rozpowszechnionćm w cza-

sopismach, iż nasiona kapusty mogą się tworzyć
w głowach kapusty gnijącćj. (Tygod. petersb. 1839,
Nr. 14).

Badania nad czerwoną wodą jeziora nowotrockie-
go, czynione pod drobnowidzem. (Kuryer wileński,
1839). |
Ogród botaniczny w Palermo. (Bibl. warsz. 1843).
Relacya o zjawisku zdarzonóm w powiecie troekim

na jeziorze Kruhło, o 1% mili od Wilna i kilka słów
o teraźniejszym stanie jeziora i okolicznej wegetacyi.
(Bibl. warsz. 1348).

Icones potamogetonum characearum, cyperacea-
rum et graminearum novas vel minus cognitas spe-
eies Lithuaniae illustrantes. Berlin, nakł, Konst. hr.
Tyzenhauza, 1849, fol., tab. XX.
Analecta ad entomographiam provinciarum occi-

dentali-meridionalium imperii rossici. Fascieulus I.
Berlin, Nicolai, nakł. Konst. hr. Tyzenhauza, 1852,
w 4-ce, str. XXI, 215 i 3 tabl. Ą
Wiadomości o roślinach w okolicach Wilna.

(W dziele Balińskiego: Historvya m. Wilna).
W  Eneyklopedyi powszechnej, wydanćj przez

- Gliieksberga w Wilnie 1838 r. znajduje się wiele ar-
tykułów Górskiego.

* Nadto przełożył z niemieckiego:

; Górski—Goski.

Hamel P. J. Wiadomość historyczna o czerweu
arraskim i polskim czytana na posiedzeniu S. Peters-
burskiej akademii nauk 4 maja 1833 r. tłomaczona...
z przydaniem ogólnego rysu charakterów i obycza-
jów czerwca polskiego, jednój tablicyikarty błot
Polesia według Zwiekera z r. 1650. Wilno, nakład
i druk Marcinowskiego, 1837, w 4-ce, str. 72, 2 tab.

W.spólnie z N. A. 'Kumelskim opracował:
Zoologia albo historya- naturalna zwierząt, w głów-

nych zasadach podług syśtęmu Linneusza trybem
Blumenbacha z wielą dodatków i odmian, zastosowa-
nych do dzisiejszego stanu tój nauki, dla użytku
młodzieży szkolnój ułożona. Wilno, 1836 — 1837,
w 8-ee. Część Ii II, k. 6, str, XVIII, 41, 581, 13, 24.
Część III. str. nl. 8, od 553—845, 22 i 3 tab,

Goski Kacper, ur. w Poznaniu w pier-
wszćj połowie XVI wieku; początkowe na-
uki pobierał w szkole Lubrańskiego; mate-
matyki i medycyny uczył się w Krakowie
a następnie w Padwie. Po powrocie do
kraju, osiadł w rodzinnóm mieście, gdzie
wielokrotnie z wyborów urząd burmistrza
piastował (1555 — 1557, 1563, 1568, 1504,
1575). Za położone zasługi obdarowało go
miasto w r. 1567 placem obszernym na
przedmieściu Glinki. Ku schyłkowi życia
przeniósł się do Wenecyi, gdzie za przepo-
wiedzenie zwycięztwaiinne posługi, uchwa-
łą senatu z dnia 15 października 1571 r. zo-
stał przyjęty w poczet patrycyuszów, pen-
syą dożywotnią 300 dukatów obdarowany;
a nadto wystawiono na cześć jego pomnik
pieszy z bronzu. Umarł 1578 r.
Dzienne sprawy wedle Niebieskich Biegów na rok

Pański 1568. Przez Caspra Goskiego w liekarstwiech
Doctora pilnie opissane. W 16-ce, ark. 1!/, po czóm
drugi tytuł: i

Przepowiedzenie wszeliakich przygod s biegów
niebieskich stateeznie wyrozumianich na Rok Pań-
sky 1563 przez Oaspra Groskiego w liekarstwiech
Doctora oznaymione. +Wrocław, Orispinus scharffen-
berg, w 16-ce, k. nl. 30.

Opissanie krotkie Kaspra (oskiego w Lekar-
stwiech Doktora, jesliże Rok Pański 1565 powietrza
"morowego wolny bedzie.- (Dalej wyimek z Mateusza
XXIII, Marka XIII i Łukasza XXI). Sie nos nom no-
bis. B. w. m. dr. i roku. (Stan. scharffenberg, 1565),
w 8-ce, k. nl. 8, druk gocki. Na końcu: Tylosci: ko-
mu sie nie podoba, wziawszy pióro popraw. Porządek
thego roku wedle starożytney nauki (którey'daley
niż dwieście leth Astrologowie starszy używali) czy-
nić obiecują Saturnus z Martesem.

Przestroga przypadkow wszelkich wedle nauki
Gtwiazd y obrotów Niebieskieh;. Na rok Pański prze-
stępni 1546. Przez Qaspra Goskiego w lekarstwiech
Doktora tyeh prawie opłakanich czasow pilnie opi-
sana. B. w. m. dr., w 16-ce, ark, 27a. ż

Prognosticon astrologicum ex futuris eclipsibus
solis. atque lunae ab anno 1551 ad annum 1556.. Au-
tore Casparo Goski. Patavii: in Italia conseriptum,
1549. Rękopis. h

Por. Łukaszewicz: Obraz hist.-statyst. m. Pozna-
mia. II, 192. Lelewel: Bibliogr: ksiąg. [;'151. Encykl.
powsz. X, 314. Muczkowski: De Pauli Paulin. XX ar-
tium libro, str. 13. Wiszniewski: 1. e. T. IX, 498.
Przyjaciel ludu zr. 1836, m. lipiec, str. 10, Roczn. tow.
nauk. krak. XVII,'163. Roczn. wyd. lek. II, 440.
Giampi: Bibliografia tritiea, 1, 343. Bibl. warsz. T.
XXVII, 1847, str. 571. Zebrawski: -Bibliografia, str.
175—177).



Goski—Grah owski..

Goski, wydal:
Diss. de vulneribus, Argentorat, 1659, A
Por Gąsiorowski, II, 430. Plonequet, VIII,469.

Goski Marcin. ;
_ Diss. de lue venerea cognoscerda et curanda.

Francofurti ad Viadrum, 1610, w 4-ce. ”

Gosławski Emil, ur. w Boiskach w San-

domierskićm 1819 r., nauki szkolne pobie-

rał w Opolu i Lublinie; studya lekarskie
rozpoczął w Wilnie a ukończył w Dorpacie

1845 r. Wróciwszy do kraju, został miano-

wany lekarzem szpitala w Rawie, gdzie nie

małe położył zasługi przy uśmierzeniu epi-

demii tyfusowćj, przyniesionćj 1855 r. przez

zolnierzy pospolitego ruszenia, W r. 1856

przeniósł się.do Radomia, gdzie jako mąż

prawy, pracowity i pelen wiedzy naukowćj

zyskał ogólne uznanie, a poświęceniez ja-

kićm niósł pomoc cierpiącym i rannym

w 1863 r. zjednało mu cześć powszechną.

Um. 24 kwietnia 1880 r. znękany ciężkie-

mi rodzinnemi ciosami.
„Przepuklina śródpachwinowa zaciśnięta (bernia
inguinalis interstitialis incarcerata); operacya znacz-

nie opóźniona; wyzdrowienie. (Gaz. lek. T. II, 1867,

str. 430—432.

Gosławski Jakób, lekarz nadworny Zyg-
munta III i Stefana Batorego, pobierał

rocznćj pensyi ówczesnych zł. 200 (2413 zł.

10 gr.)i strawnego 4 zł. (34 zł. 8 gr.) ty-

godniowo.
Por. Gołębiowski: Domy i dwory, 194, 199. Gra-

bowski: Staroż. wiad. o Kr.'224. Starożyt. hist. pol-

skie, 1I, 28. Wizerunki i roztrząsania... 1836, T. IX,

str. 189.

Gottwald Krzysztof, uczony naturalista

i lekarz, promowany w Leydzie 1662 r., ur.

w Gdańsku 1636 r.; zmarły tamże 1 stycz-

/ nia'1700 r., posiadał bardzo piękny zbiór

kopalin, drogich kamieni i małżowin, któ-

ry car Piotr 1716 r. zakupił. Opis tego

zbioru, którego autor dokończyć nie zdołał,

wyszedł po jego śmierci (a raczój wyszły

tylko tablice bez tekstu).
Diss. de. melancholia hypochondriaca. Leydae,

1662, w 4-ce. Diss. inaug.
Thesaurus eonehiliorum tabulis aeneis XLIX con-

stans, quarum XVI priores stellas marinas et cora|-

lia, caetera: testacea univalvia turbinata represen-

tant. Dantisci, in fol. b. w. r. Pierwsze 16 tablie

ogłosił Rasp w Norymberdze 1782 r. z objaśnieniami

J. 8. Schroetera i portretami obu Gottwaldów (ojea

isyna).
LXII tabulae aeneae artificiose sculptae, varias

curiogas obserYationes anatomieas in homine et bru-

tis complectentes. Dantisci, in fol. b. w. r.

Ovi gallinacei in monstrosam molem abeuntis his-

toria. (Acta nat. curios. Ann. IX et X, obs. 157)

„ In ovo abortivo humano fetus rudimentum. (Tam-

że, obs. 159). W,
Q bobrze. Norymberga, 1782, w 4-ce, 7 tab.
O żółwiach, tamże, 1781, w 4-cee, 10 tab.

_ Gottwald Jan Krzysztof, syn poprzedza-

JĄącego, ogłosił: | j
Verzeiehnis dessen, was in Danzig bey der daselbst

1709 grassirenden Pestilenz sich zugetragen... Dan-
zig, 1010.

149.

Gottwald Qlaw, paulin, przeor często-

chowski. : :
Chleb i woda ldzka wygoda, w pomnożeniu każ-

dego zboża, w posileniu i uzdrowieniu ciała. Za po-

zwoleniem zwierzehności, do publiczney wiadomości,

ku bliźniemu z miłości podana. Roku Pańskiego 1778.

W Wrocławiu, nakładem Guillielma Bogumiła Kor-

na, 1778, w 8-€e, str. 182.

Goullon Henr. Conr. Lud.
De pliea polonica. Berolini, 1822. Typis Joannis

Friderici Starekii, w 8-ce, str. 36. Diss. inaug.

Grabowicz Karol, spółczesny lekarz za-

mieszkały w Tarnowie.
Spostrzeżenia ginekologiczne. 1. Ciąża bliźniętami,

drgawki, poród jeden za pomocą kleszczy, drugi

przez obrót na nóżki — przyrośnienie i uwięzgnienie

łożyska. 2. Poród nagły z trzy razy okręconą pępo-

winą około szyjki. (Przegl. lek. 1867, Nr. 59-—61).

Grabowiecki Józef, nauki lekarskie ukoń-

czył w Wilnie 1817 r., praktykował w Szezu-

czynie.
De fluore albo. Vilnae, 1817, w 8-ce, str. 23. Diss.

inaug.
Historya fistuły żołądkowćj. (Pam. tow. lek. wil.

T. i, 1818, str. 212—215).

Grabowski Aleksander Leon Maryan, ur.
1810 r. w Naramicach w Kaliskićm, wyr.

1831 służył wojskowo, nauk lekarskich słu-

chał w Montpellier; przez lat 7 praktykował

w wiosce Gremeaux (Cóte d'Or); w r. 1846

przeniósł się do Dijon, gdzie został dyrek-

torem zakładu hydroterapeutycznego. Um.

w Dijon 20 sierpnia 1876 r. ń

Du rachitis. Montpellier, 1837. Diss. inaug.

Grabowski Kazimierz, syn uczonego ar-

cheologa Ambrożego, ur. w Krakowie

1844 r., nauki gimnazyalne i lekarskie po-

bierał w mieście rodzinnóm. Stopień dok-

tora medycyny uzyskał w Krakowie 1868

r., w roku następnym osiągnął w Wiedniu

stopień magistra akuszeryi, stopień dokto-

ra chirurgii miał sobie przyznany W uni-

wersytecie jagiellońskim 1871 r. W latach

1869 i 1870 doskonalił się w sztuce lekar-

skićj za granicą, przeważnie wWrocławiu,

Berlinie i Paryżu. W r. 1872 pracował nad

hygieną w Mnichowie pod kierunkiem

prof. Pettenkofera. Od r. 1874 jest docen-

tem hygieny prywatnćój: i publicznćj na

wydziale lekarskim uniwersytetu jagiel-

lońskiego. z R a
O policyi budowniczćj. (Przegl. lek. 1873, Nr. 10).

Sprawdzanie zgonów .i śmiertelność w mieście

Krakowie. (Pamże, 1873, Nr. 13).  .

Trzeci współnarodowy zjazd lekarski w Wiedniu.

(Tamże, 1873. Nr. 22, 250).

Przyczynek do ajtiologii duru (typhus). Skażenie

wody studziennćj wskutek blizkości cmentarza. Czy

przeprowadzenie rur wodociągowych przez kanały

jest szkodliwe czy nie? O używaniu wód z torfowisk.

(Tamże, 1873, Nr. 28). e.
Sprawozdanie z posiedzeń oddziału higijeny pu-

blicznój, medycyny sądowej i statystyki lekarskićj

41 zjazdu przyrodników i lekarzy niemieckich odby-

tego w r. 1874, w Wrocławiu, (Tamże, 1875, Nr. 11,

13, 105 15);
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List z Wiednia. (Tamże, 1878, Nr. 29).
Przegląd spraw lekarskich na I-ćj sesyi IV peryo-

du Sejmu galicyjskiego. (Dwutyg. med. pub. 1877,
str. 317—322).
Nowa teorya powstawania chorób zakaźnych.

(Tamże, str. 291—394, 435—435).
Kilka słów z powodu epidemii dżumy w Rosyi.

(Tamże, 1879, str. 29—33).
Przegląd sposobów usuwania nieczystości z miast.

(Tamże 1879, str. 205—207, 217—219, 253—256,
265—267).

Zjazd stowarzyszenia ochrony zdrowia publicznego
w Wiedniu. (Przegl. lek. 1881, Nr. 39, 41, 42, 44).

Grabowski Ludwik, ur. w Warszawie 23
lutego 1813 r., nauki lekarskie ukończył
1837 r. w akademii medyko-chirurgicznój
wileńskićj; po trzechletnićm podróżowaniu
w celu naukowym za granicą, osiadł
w Warszawie, gdzie początkowo pełnił
obowiązki ordynatora w szpitalu św. Maza-
rza (1840 — 1841), późnićj w szpitalu św.
Ducha (1841 — 1866). Równocześnie był
pomocnikiem inspektora lekarskiego od-
nośnie do chorób zakaźnych (1841 — 1845)
i akuszerem urzędu lek. gub. warsz. (1846—
1866). W tym cżasie (1843) osiągnął
w Radzie lek. królestwa polskiego stopień
doktora medycyny. W r. 1867—1868 spra-
wował urząd inspektora lekarskiego gub.
kaliskićj; a od r. 1872 jest lekarzem powia-
tu będzińskiego, w gub. piotrkowskićj.
Towarzystwa naukowe lekarskie: warszaw-
skie, wileńskie. kijowskie zaprosiły go do
swego grona. Jako bibliotekarz tow. lek.
warszawskiego (1844 — 1856) znakomite
ślady swój działalności pozostawił.

Użycie plastru pokrzykowego (empl. belladonnae)
w leczeniu bicia serca własności nerwowćj. (Pam.
tow. lek. warsz. T. VIII, 1842, str. 89).

Psoitis. (Tamże, T. VIII, 1842, str. 269).
O chorobie wenerycznój pod względem policyi le-

karskićj. (Tamże, T.IX, 1843, str. 68, T. XVIII,
1847, w 8-ce, str. 5).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1847, w 8-ce,
str. 30).
O wpływie ćwiczeń gimnastycznych na zdrowie

ludzkie. (Tamże, T. XI, 1844, str. 93).
Szpitale w St.-Petersburgu. (Tamże, T. XII, 1844,

str. 120).
Obraz epidemii tyfusowćj, postrzeganćj w pierwszym

półroczu 1846 r. w szp. Św. Ducha w Warszawie
w oddziale kobiet gorączkowych. (Tamże, T. XX,
1848, str. 3).
Monomania zabójcza przemijająca. Opinia sądowo-

lekarska. (Tamże, T. XX, 1848, str. 94).
Obłęd w bólach porodowych. Opinia sądowo-lekar-

ska. (Tamże, T. XXIX, 1858, str. 308).
Wypadek dzieciobójstwa. Opinia urzędu lekar-

skiego. (Tamże, T. XXX, 1858, str. 374).
_ Sprawozdanie ze szpitala św. Ducha. Oddział go-
Ry mężczyzn. (Tamże, T. XLVII, 1862,
Str. ś

Nosacizna u człowieka. Postrzeż.
XLVII, 1862, str. 99).

Qzyuszkodzenia i śmierć wynikły z pobicia, czy ze
spadnięcia z drabiny. Zdanie sądowo-lekarskie. (Gaz.
lek. T. I, 1866, str. 122—125, 136—138).

Obłęd podpalania (pyromania). Zdanie sądowo-le-
karskie. (Tamże, T. II, 1867, str. 440—447).

(Tamże, T.

Grahowski—Graefe.

O potworze dwulieowym. (Tamże, T. XIV, 1873,
str. 147—148).
Grabowski Stanisław Aleksander, rodem

z Grabowa, ozdobiony krzyżem virtuti mi-

litari, nauk lekarskich słuchał w Paryżu

i tam późnićj zajmował się wykonawstwem

lekarskićm.
Thtse pour le doetorat en módecine prósentće et

soutenue le 17 juillet 1838. I. Du baromttre considó-
r6 comme instrument d'observation clinique. II. Du

mócanisme de I'effort. III. Dócrire la cystotomie sus=

pubienne, en se bornant A Iónumeration des instru-

ments indispensables pour la pratiquer et des procó-

dós les plus simples. IV. Qwest-ce que le psoriasis?

Knumórer ses Yariótós; dóerire les symptómes du

psoriasis guttata. Paris, Rignoux, 1888, w 4-ce, Str.

39, 1 tab. (tablica przedstawia narzędzie pomysłu

autora, przeznaczone do leczenia wrośnięcia pa-

znokcia).

Grabowski Szymon Seweryn, rodem z Po-
dola, ukończywszy nauki lekarskie w Mont-
pellier 1836 r., osiadł w Pont de Veyle we
Francyi.

Essai sur la póritonite aiguć. Montpellier, 1836,
w 4-ce, str. 18. Diss. inaug.

Grabowski Wojciech, doktór medycyny
i kanonik katedralny wileński, mieszkał
w Wilnie około 1556 r. Po śmierci Bartło-
mieja Sabina został nadwornym lekarzem
Zygmunta Augusta.

Por. Kraszewski: Wilno, III, 15. Wiszniewski:
VIII, 182.

Gradenwitz Sałomon, ur. 1814r. w Ra-
wiczu, do gimnazyum uczęszczał w Wrocła-
wiu i Lesznie, nauk lekarskich słuchał
w Berlinie (1884—1841).
De coffeae vi noxia et salubri. Berolini, typ.

Schlesinger, 1841, w 8-ce, str. 38. Diss. inaug.

Gradowicz Edward Józef.
Ueber die Schwefelwiisser Galiziens. Wien, 1833,

w 8-ce, str. 28.

Graefe Karol Ferdynand. najznakomitszy
chirurg w pierwszćj połowie bieżącego stó-
lecia, ojciec słynnego okulisty Alberta, ur.
w Warszawie w r. 1787, nauki szkolne po-

bierał w Budyszynie i Dreznie; medycyny

słuchał początkowo w Krakowie, późnićj

w Halli; stopień doktorski otrzymał w Lip-
sku w r. 1807. Nie przyjąwszy ofiarowa-
nego sobie miejsca w Krzemieńcu, został
przybocznym lekarzem księcia Anhalt-
Bernburskiego. W r.1811 objął katedrę
chirurgii w Berlinie. Podczas wojny z Na-
poleonem I, został naznaczony chirurgiem
generalnym a nadto miał sobie powierzoną
administracyą służby szpitalnój wojskowej
w Berlinie, późnićj inspekcyą służby lekar-
skićj między Wisłą a Wezerą a nadto w r.
1815 poruczono mu nadzór nad szpitalami
w prowincyach nadreńskich i w Niderlan-
dach. Po ukończeniu wojny, wrócił do za-
jęć profesorskich i stopniowo doszedł do
najwyższych godności naukowych i admi-
nistracyjnych. Umarł w r. 1840 w Hanno-



Graff—Griesinger.

werze, dokąd przybył w celu dokonania
operacyi na oczach następcy tronu.
De notione et cura angiectaseos labiorum, ratione

habita,communis vasorum morbosae extensionis spe-

cimen. Lipsiae, 1807, w 4-ce. Diss. inaug.

Inne dzieła tego uczonego męża do bibliografii pol-

skićj nie należą.

Graff Karol, ur. 1840 r. w Wągrowieach,
do gimnazyum uczęszczał w Poznaniu

i Trzemesznie, od r. 1868 zajmował się na-

uką rolnictwa w Pruszkowie (Proskau),

1874 r. był nauczycielem szkoły rolniczćj

w Żabikowie, w 1875 r. udał się do Lipska

i tam 1879 r. stopień doktora filozofii osią-

gnął.
Vergleichende anatomiselie Untersuchungen iiber

den Bau der Hautdriisen der Haussiugethiere und

des Menschen mit besonderer Beriieksichtigung der

Praeputialdriisen. Leipzig, Degen, 1879, w 8-ce, str.
23, 4 tab. Diss. inaug.

* Graffenauer Jan Filip.
Lettres ócrites en Allemagne, en Russie et en Po-

logne dans les annćes 1805—6—7 et 8, contenant des

recherches statistiques, historiques, littóraires, phisi-

ques et módicales; avec des dótails sur les monu-

ments publies, les usages partieuliers des habitans,

les 6tablissements utiles, les curiositós, les sayants

et leurs dócouvertes ete. ainsi que des notices sur

diverses hopitaux militaires de Farmóe et des frag-

ments pour servir 4 Ihistoire de la derniere campa-

gne. Paris et Strasbourg, Amand Koenig, 1809,

w 8-ce, str. 314.
Toż, po niemiecku. Chemnitz, 1811.

Gralewski Antoni.
Questions tiróes au Sort: Sciences access0ires.

Quels sont les agens chimiques capables de neutrali-

serles propriótós veneneuses,des sels d'argent?ł—Ana-

tomie et physiologie. Des eanaux artóriels de 05—

Sciences ehirurgicales. De Iórysipóle de nouveau-

nós.—Sciences módicales. Histoire anatomique des

transformations que les tissus primitifs peuvent

óprouver les uns dans les autres. "These presentóe et

publiquement soutenue A la facultó de módecine de

Montpellier le 31 Aodt 1841. Montpellier, 15841, X.

Julien. str. 39.

Gralewski Cezary, ur. 1820 r. w Żarkach,
nauki gimnazyalne i lekarskie pobierał

w Krakowie. Uzyskawszy dyplom doktor-

ski 1844 r., osiadł w Andrzejewie, skąd

wkrótce przeniósł się do Kielc, gdzie objął

obowiązki lekarza więziennego. Umarł

w Krakowie 1856 r.

Grass Chrystian, rodem z Warszawy,

stopień doktora medycyny osiągnął w Wil-

nie 1821 r.
De artuum amputatione universa. Vilnae, Za-

wadzki, 1821, w 8-ce, str. 59. Diss. inaug.

* Grass |.
Kuchnia zdrowia albo przepisy przyrządzenia po-

traw z produktów krajowych, najprościejszym, naj-

właściwszym sposobem, dla osób tak chorych jako

i powracających do zdrowia, służących, przez I. Jan-

kowskiego. Wilno, T. Gliieksberg, 1838, w 12-0e,
str. 124,

_ Gregorowicz Karol, ur. w Warszawie 4

listopada 1819 r., nauki początkowe pobie-

rał u ks. pijarów w Warszawie. W r. 1842

wyszedł za granicę; w Rouen przykładał
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się do medycyny; następnie bawił wBel-

gii. W r. 1848 przebywając w krajach po-

fudniowo-słówiańskich, wyuczył się języka

illiryjskiego i był czas jakiś współpraco-

wnikiem pisma: „Danicy dalmatyńskićj*

redagowanego przez D-ra Ludwika Gaja.

Ziwiedziwszy Serbią i Kroacyą, wrócił do

Belgii, gdzie po czterech latach studyów

w Louvain, otrzymał stopień doktora me-

dycyny. Następnie słuchał jeszcze w Pary-

ża wykładów najsłynniejszych lekarzy.

Wróciwszy do kraju był lekarzem w szpi-

talu ś. Piotra w Grójeu; w Warszawie, ro0z-

PocoM zawód praktyczny w r. 1858. Umarł

1569 r.
O głuchocie, o ehorobach sprowadzających głueho-

tę i sposobach leczenia głuchoty, szezególnićj podług

odkrycia p. Cleret_ siarezanym eterem. Warszawa,

1861, w 8-cee, str. 155.
Hygiena kobiet i dzieci poświęcona matkom pol-

skim. Warszawa, Kowalewski, 1861, w 8-ce, T. I,

str. 192,
Warszawa pod względem topograficznym, hygie-

nicznym i geologieznym, wraz z planem miasta wy-

stawiającym wartość hygieniczną każdego domu.

Dziełko ofiarowane radzie miejskiej m. Warszawy,

pomyślane i w całości ułożone przez redaktora Przy-

jaciela Zdrowia. Warszawa, druk. J. Ungra, 1862,

w 8-ce, str. 114, V, 89. Spr. umieścił Janikowski St.

w Pam, tow. lek. warsz. T. XLIX, 1863, str. 57.

Praktyczna nauka opatrywania przypadkowych

skaleczeń, stłuczeń i ram oraz pielęgnowania cho-

rych. Warszawa, w druk. Ign. Krokoszyńskiegą,

1863, w 8-ce, str. 104. Spr. umieścił Kosiński w Pam.

tow. lek. warsz. T. LI, 1864, str. 288.

Rady dla matek obejmujące przepisy wychowania

dziesi od niemowlęctwa do wieku, W którym rozpo-

czynają nauki, poświęcone matkom polskim. War-

szawa, 1868. Spr. umieścił St. Janikowski w Pam.

tow. lek. warsz. w T. L, 1863, str. 134.

O wodach mineralnych sztucznychi przyrodzonych.

(Pamiętnik naukowy, 1866, T. IV, str. 149—163).

Kilka rysów o oświacie starożytnej. (Tamże, 1866,

ARNAD)
Nadto wydawał i redagował dwa czasopisma:

Przyjaciel zdrowia. Warszawa, w4-ce. Wychodził

od 1 października 1861 do 15 marea 1863 r.

Pamiętnik naukowy. Warsz. 1866, w 8-ce, T.

IZVI.
Grembs Jerzy, lekarz nadworny Kon-

stancyi, drugiej żony Zygmunta III, biegły

botanik, dostarczał Syreniuszowi wiado-

mości o roślinach okolice Wilna.

Por. Grabowski: Staroż. hist. polskie, I, 405. Syre-

niusza: Zielnik, str. 1241. Wizerunki wil. 1836, T.

DO strz dtży,

Greulinek Jan Henryk, rodem z Gdańska.

Diss. physico-chymica experimentalis de gene-

ratione salium; quam...... in academia Fridericiana

die 30 Septem. 1693 publice defendendam suscipit.

Halae Magdeburgieae, Salfeld, 1698, w 4-ce, str. 28.

Greuvć Karol, rodem z Warszawy.
Essai sur Iascite. These. Montpellier, 1834,

w 4-ce, str. 20.

* Griesinger, Pettenkofer, Wunderlich.

Regulamin choleryczny ułożony dla użytku władz

lekarskich, lekarzy i publiczności przez D-ra Ww.

Griesingera, M. Pettenkofera i C. A. Wunderlicha
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podług 2-go wydania przełożył Dr. St. Markiewicz.
Warszawa, E.. Wende i Komp., 1872, w 8-ce, str. 46.

* Grindel Dawid Henryk, niegdy prof.
chemii w Dorpacie.
China zastępcza albo nowe lekarstwo wynalezione

przez... Dzieło w języku niemieckim dwa razy wydru-
kowane, a teraz nakładem hr. Hyac. Małachowskie-
go na polski przełożone i wydane. Wrocław, W. B.
Korn, 1810, w 8-cee, str. 88.

Grobelny Piotr, ur. 1847 r. w Kobylinie
w W. Ks. Poznańskićm, do gimnazyum
uczęszczał w Ostrowiu i w Poznaniu, nauk
lekarskich słuchał w Gryfii (1868 —1872).

Zur Unterbindung der art. lingualis. Greifswald,
Hache, 1872, w 8-ce, str. 24. Diss. inaug.

Grochowski Leon Józef Tadeusz, syn
doktora medycyny i aptekarza Adama, ur.
10 marca 1857 r. w Kopiennem w Poznań-
skióćm, do gimnazyum uczęszczał w Pozna-
niu, nauk lekarskich słuchał w Berlinie
(1875—1879). Obecnie mieszka w Klecku.
Ueber die Fieberlehre und Fieberbehandlung bei

H. Boerhaave, G. E. Stahl und Fr. Hoffmann. Berlin,
1879, w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.

Grochowski W., spółczesny lekarz za-
mieszkały w Kaluszynie.

Dławiec (eroup), przecięcie tchawicy;wyzdrowie-
nie. (Gaz. lek. T. XIH, 1872, str. 625 — 632, 641
do 647).
Wyłuszezenie z pomyślnóm zejściem ramienia ze

stawu łopatkowego. (Tamże, T. XVII, 1874, str.
385—394, 401—411).

Grodecki Franciszek, spółczesny lekarz,
sekundarysz szpitala powszechnego w Tar-
nowie.

Kilka słów o objawach hypnotyzmu. (Przegl. lek.
1882, Nr. 1, str. 11—14).

Grodnieki Józef, ur. w Horodle 1816 r.,
do gimnazyum uczęszczał w Lublinie, nauk
lekarskich słuchał w Wilnie (1836—1841),
korzystając ze stypendium D-ra Józefa
Steina, lekarza lubelskiego. Od r. 1847—
1850 był lekarzem m. Augustowa; 1850—
1856 lekarzem powiatu hrubieszowskiego;
1856 — 1857 lekarzem miasta Warszawy;
a od 1857 r. do obecnćj chwili sprawuje
obowiązki lekarza powiatu konińskiego.

Grodzicki Andrzej, rodem z Poznania,
stopnie filozoficzne osiągnął w Krakowie
1505 i 1507 r.; stopień. doktora medycyny
uzyskał za granicą, Był kanonikiem po-
znańskim (1514), późnićj gnieźnieńskim
(1515); w r. 1583 przeniósł się znów do Po-
znania. Um. w Poznaniu 7 kwietnia 1550r.
W bibliotece dominikańskićj w Poznaniu
znajduje się dzieło Aviceny, tlumaczone na
Język łaciński i wydane w Wenecyi 1483 r.,
w, któróm Grodzicki liczne uwagi drobnóm
pismem na marginesach dorobił.

Gąsiorowski: O kanononikacie, str. 29. Muczkow-
ski: 1. e.1 2, 147. Korytkowski: Prałaci i kanononi-
cy, str. 142.

Grodzicki Jakób, słynny lekarz poznański
z pierwszćj połowy XVII wieku, wedle

Grindel—Groer.

Siarczyńskiego miał wydać uezoną rozpra-
wę o chorobach łożnych. Pal 40

Por. Siarczyński: I, 162, Rocżn. wyd. lek. III, 443.
Łukaszewicz: Obraż m. Pozn. II, 196. :

Grodzicki Maciej, ur. w Poznaniu 1458 r.,
stopień bakałarza nauk wyzwolonych osią-
gnął w Krakowie 1478 r.; na dalsze studya
wyjechał do Rzymu, gdzie bawiąc przez
lat kilkanaście Otrzymał stopień doktora
filozofii i medycyny. Zaskarbiwszy sobie
łaski papieża Aleksandra VI, jeszcze w cza-
sle swego w Rzymie pobytu, wyjednał so-
bie kanonią poznańską, dwie gnieźnieńskie
1 krakowską. Wrócił do kraju około 1499 r.
Um. w Krakowie 11 lipca 1517 r., pocho-
wany w Katedrze na Wawelu.

Por. Starowolski: Monum. Sarm. str. 34. Roezn.
wyd. lek. III, 437. Mączyński: Pamiątk. z Krak. II,
127. Łętowski: Katalog biskupów III. 44. Muczkow-
ski: Lib. promot., str. 85. Gąsiorowski: Rozpr. o ka-

> str. 27. Korytkowski: Prałaci i kanoniey,
str. ;

Grodzicki Wawrzyniec, rodem z Pozna-
nia, stopień doktora medycyny osiągnął za
granicą. Wróciwszy do kraju, obrał sobie
stan duchowny i w dniu 27 lutego 1487 r.
został installowany na kanonikat doktorski
przy kapitule poznańskićj, opróżniony przez
śmierć Wincentego Karczewskiego. Około
1499 r. otrzymał i kanonią gnieźnieńską,
z którćj atoli w r. 1515 zrezygnował.

Por. Gąsiorowski: Rozprawa o kanonikacie, str.
27. Korytkowski: Prałaci i kanonicy... str. 141.

Grodzki Konstanty, spółezesny lekarz
warszawski.
Poradnik lekarski dla mężczyzn czyli nauka o tóm

Jak postępować należy w użyciu skłonności płcio-
wych, żeby uniknąć chorób z nadużyciai onanizmu
wynikających oraz jak uchronić się zarazy tryprowćj
i syfilitycznój, w razie zaś zakażenia skutecznie so- .
bie radzić. Warszawa, Breslauer, 1877, w 16-ce,
str. 312. :

Grodzki Wawrzyniec, ur. w Kruczu, nau-
ki gimnazyalne pobierał w Ostrowiu i w Po-
źnaniu, medycyny uczył się od r. 1870
w Gryfii, późnićj w Berlinie; dyplom dok-
torski osiągnął w Gryfii 1875 r.
Ueber Epilepsie und ihr Verhńltniss zu psychi-

schen Stórungen. Greifswald, 1875, w 8-ce, str. 24.
Diss. inaug.

Groór Franciszek, ur. 21 stycznia 1807r.
w miasteczku Nurze, nauki gimnazyalne
pobierał w liceum lubelskióm, do nauk le-
karskich przykładał się od r. 1827 do 1831
w Warszawie, a od r. 1835 wWilnie, gdzie
1837 r. osiągnął stopień lekarza klassy 1-6j
i nagrodzony został srebrnym medalem.
Stopień doktora medycyny przyznała mu
Rada lekarska warsz. 1849 r. Wr. 1838
został mianowany ordynatorem w szpitalu
starozakonnych w Warszawie, i niebawem
wysłany kosztem tój instytucyi za granicę
w celu udoskonalenia się w chirurgii. Po
powrocie z wycieczki naukowój objął
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w tymże szpitalu r. 1848 oddział chirur-
giczny, któremu przez 21 lat przewodni-
czył. W r.1858 mianowany został lekarzem
naczelnym w szpitalu św. Ducha; szpitalem
tym kierował aż do zgonu (20 marca 1876r.).
Od r. 1844 G. był członkiem tow. lek. war.;
od r. 1858 — członkiem honorowym Rady
lek. król. polsk. i egzaminatorem.

Spostrzeżenia czynione w szpitalu Starozakonnych
przy użyciu chlorku cynku. (Pam. tow. lek. warsz.
T. XIII, 1845, str. 45).

Zaciśnięcie. przepukliny, worek przepuklinowy
przyrośnięty do jądra, operacya. (Tamże, T, XVI,
1846, str. 109).
Wskazania i zakazy do operowania przepuklin.

(Tamże, T. XVI, 1846, str. 109).

Działania chirurgiczne. (Tamże, T. XVII, 1847,
str. 46). j
Operacya przedartego międzykrocza (szew od

strony pochwy macieznóćj). (Tamże, T. XVII, 1847,
str. 46).

Zwężenie pochwy macięznój, uleczone za pomocą
RA rozszerzania. (Tamże, T. XVII, 1847,
str. 62).
Złamanie kości twarzowych.

1847, str. 60).
Operacya przepukliny pachwinowćj zaciśniętój

(hernia omentalis). (Tamże, T. XVII, 1847, str. 54).

Wyłuszczenie wielkićj narośli w pachwinie lewój.
(Tamże, T. XVII, 1847, str. 64). . -

Zapalenie oczu weneryczne.
1847, str. 68).
Zdanie sprawy z czynności Tow. lek. warsz. w x.

1847. (Tamże, T. XIX, 1848, str. 233).
Obraz chorób panujących w Warszawie w r. 1847.

(Tamże, T. XIX, 1848, str. 232), ;
Zapalenie kiszek i otrzewnćj, jegoprzebieg, pow-

stanie fistuły kiszkowćj i uleczenie. (Tamże, T. XXI,
1849, str. 65).
Czarna krosta (pustula maligna). (Tamżę, T.

XXXH, 1854, str. 1/5). Uwagi nad powyższym ar-
tykułem podał A. Hirszel. (Tamże, T. XXXII,
str. 183). , ; ć
Operacya polipa w gardle. (Tamże, T. XXXIV,

1855, str. 275). 2

Wstrząśnienie mózgu i złamanie obu kości przed-
ramienia lewego. (Tamże, T. XLIV, 1860, str. 56).
te. 39). darta uda prawego. (Tamże, T. XLIV, 1860,

str. 59). i
Szpital Ś. Ducha w r. 1859. (Tamże, T. XLIV,

1861, str. 50),
Sprawozdanie lekarskie ze szpit. S. Ducha za r.

1860. (Tamże, T. XLV, 1861, str. 369).
Złamanie szyi kości udowój prawój tudzież złama-

nie obu kości przedramienia prawego i lewego.
(Tamże, T. XLV, 1861, str. 375).

Złamanie kości przedramienia: lewego, tętniak
a ED. łokcia tójże kończyny. (Tamże, XLV, 1861,
str. 351).
'Wrzód z zatokami na kolanie lewóm. (Tamże, -T.

XLV, 1861, str. 378). ż
Szpital starożakonnych. Oddział chirurgiczny. Am-

putacya obu nóg w okolicy goleni. Uśpienie opero-
wanego eterem. (Tyg. lek. 1847, Nr. 6). -

Wyłuszczenie rakowatćj piersi przy pomocy odu-
rzenia eterem siarczanym. (Tamże, 1847, Nr. 9).
Narośl włóknisto-chrząstkowata szczęki dolnćj,

uleczona bez operacyi. (Tamże, 1847, Nr. 12).
Uleczenie stolea nienaturalnego (anus praeterna-

turalis). (Tamże, 1848, Nr. 12), : :

(Tamże, T. XVII,

(Tamże; I. XVII,

i

Wyjątkizraportu o czynnościach w oddziale chi-
rurgicznym szpitala Starozakonnychzr. 1847. (Tam-
że, 1848, Nr.'29).
Wyjątkiz raportu o czynnościach w oddziale oftal-

mieznym szpitala Starozakonnych z r. 1847. (Tamże,
1848, Nr. 30).

Szpital starozakonnych. Postrzeżenia chirurgiczne
"mr. 1848. Złamanie kości udowćj połączone z obszer-
nemi ranami dartemi.—Gruz torebkowy (tumor eysti-
cus). —Przepuklina pachwinowa zaciśnięta. (Tamże,
1849, Nr. 14, 15).

Doświadezenia nad zewnętrznóm użyciem saletra-
nu srebra. (Tamże, 1849, Nr. 41, 43).

Szpital Starozakonnych. Ważniejsze wypadki chi-
rurgiczne w r. 1849, w oddziale chorych zewnętrz-
nych przytrafione. Operacya przepukliny pachwino-
wój zaciśniętej. (Tamże, 1850, Nr. 24).

Aneurysma tętna podkolanowego (aneurisma ar-
teriae popliteae). (Tamże, 1850, Nr. 25).
Aneurysma tętna ramieniowego (aneurisma arte-

riae brachialis). (Tamże, 1850, Nr. 26).

Dalszy ciąg uwag praktycznych zebranych w r.
1849, w szpit. Starozakonnych w odd. chirurgicznym.

Zewnętrzne użycie saletranu srebra. (Tamże, 1850,
„Nr. 35).

Postrzeżenia chirurgiczne w szp. starozakonnych
w r. 1850 poczynione. Zapalenie języka.—Zapalenie
tkanki komórkowatćj ręki prawćj.—Zapalenie głębo-
kie stopy prawój.—Rana wargi dolnćj.—Próehnienie
UE goleni lewej (caries tibiae). (Tamże, 1851,
Vr. 26, 27).
Urwanie palea wskazującego ręki prawej wraz

z Ścięgaczami. (Tamże, 1851, Nr. 46).
Narośl rakowata na goleni. (Tamże, 1851, Nr. 47).
Gangrena tkanek oko otaczających. (Tamże, 1851,

Nr. 48),
Szpital starozakonnych. Spostrzeżenia chirurgicz-

ne. Wrzód fistułowy golenii uda prawego. Operacya
kiły pachwinowój zaciśniętej.—Operacya podwiąza-
nia tętna ramieniowego —Wrzód fistułowy w okolicy
muskułów pośladkowych. Zapalenie naczyń limfa-
tycznych (lymphangitis femoris dextri)—Rak wargi
dolnćj. Brodawka rakowata. (Tamże; 1552, Nr. 25,
26, 30, 42).

Szpital starozakonnych, Oddział chorych oftal-
micznych. Zapalenie. kuli oka z powodu gwałtu ze-
wnętrznego (ophthalmia . traumatiea)-—Jasna ślepo-
ta RRBŁOSIE — Fistuła łzowa. (Tamże, 1852, Nr.
40, 41). ry
Apozoania chirurgiczne w szp. starozakonnych

w Warszawie. Zgruchotanie stawu biodrowego pra- «
wego. (Tamże, 1854, Nr. 5).
Próchnienie kości korzenia ręki prawej. Złamanie

goleni lewćj skomplikowane. (Tamże, 1854, Nr. 7).
O wągliku (anthrax). (Tamże, 1854, Nr. 8).
Odjęcie wyrośli kostnój z jamy Highmora (Osteoma

antri Highmori)—Operacya narośli naczyńkowćj

kształtu wiśni na wardze dolnój (Teleangieetasia).
(Tamże, 1854, Nr; 16).
Operacya hymenis oeelusi-—Zapalenie stawu kola-

nowego. (Tamże,'1854, Nr. 18).
Stłuczenie i złamanie kręgów grzbietowych (Con-

tusio et fraetura Yvertebrarum dorsalinm). (Tamże,
1854, Nr: 21). :

Złamanie kości piersiowój (Fraetura ossis sterni).
(Tamże, 1854, Nr. 24).

Złamanie kości udowćj prawćj (Fraetura ossis
femoris dextri). (Tamże, 1854, Nr. 27.

Rana darta głowy (Vulnus laceratum capitis).
(Tamże, 1854, Nr. 27).

Odrąbanie wielkiego palea ręki prawój (Vulnus
tusum pollicis manus dextrae). (Tamże,j 1854,
Nr. 28). >
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Zwężenie kiszki odehodowój (Angustatio reeti).
(Tamże, 1854, Nr. 29).

Skurczenie kolana prawego (Contraetura genu
dextri)—Operacya grzyba rakowatego w tyle głowy.
(Operatio fungi carcinomatici in oecipite), (Tamże,
1654, Nr. 82):
Operacya przecięcia Kcięgaczów prostujących pal-

ee nogi lewćj. (Tamże, 1854, Nr. 48).
Operacya wargi zajęczój. — Wyłuszezenie palca

wskazującego ręki lewćj. (Tamże, 1854, Nr. 51).

Zgruchotanie ręki prawój i stawu jój korzenia.
(Tamże, 1855, Nr. 3).

Fistuła kiszkowa. (Fistula intestinalis, anus prac-
ternaturalis'. (Tamże, 1855, Nr. 5).
Wrzód fistułowy tynkturą jodową zagojony. (Tam-

że, 1855, Nr. 0).
Przepuklina udowa zaciśnięta, uleczona za po-

mocą chloroformu. (Tamże, 1855, Nr. 10).

Rana darta na czole. Zwarcie szezęk (trismus).
Uleczenie. (Tamże, 1855, Nr. 13).

Skurczenie członków. (Tamże, 1855, Nr. 15).
Oddział rakowatych. Środek na raka p. Landolii.

(Tamże, 1855, Nr. 17).
Rak na głowie. (Tamże, 1855, Nr. 18).
Zgruchotanie palea wielkiego ręki prawej. (Tam-

że. 1855, Nr. 20).
Złamanie przedramienia lewego powikłane. (Tam-

że, 1855. Nr. 22).
Samowolne zwichnienie lewego ramienia. (Tamże,

1855, Nr. 28). »
Zastosowanie chloroformu. (Tamże, 1857, Nr. 39,40).
Rany i potłuczenia głowy. (Tamże, 1857, Nr. 45).
Rana darta brzucha. (Tamże, 1857, Nr. 48).
Odziębienie odnóg dolnych i zgangrenowanie pal-

ców. (Ulamże, 1857, Nr. 49).

Zgruchotanie ręki prawój (conquassatio manus
dextrae). (Tamże, 1858, Mr. 37).

W'trząśnienie mózgu. (Tamże, 1858, Nr. 41).
Operacya polipa w gardle, za pomocą żaru elek-

trycznego dokonana. (Tamże,1858, Nr. 42).
Guz medularny. (Tamże, 1859, Nr. 14).
Rana poszarpana ręki lewój. Ropień na karku.

(Tamże, 1859, Nr. 30).

Aneuryzma tętnicy ramieniowej; podwiązanie tę-
tnicy; powtórne krwotoki; powtórna operacya w Sa-
móm zgięciu łokcia dokonana; uleczenie.-—Spalenie
ręki i przedramienia prawego; amputacya; ulecze-
nie.—Ozarna krosta (pustula maligna) —Rak wargi
dolnćj, operacya, uleczenie. (Tamże, 1859, Nr. 50).

Kpulis, operacya, uleczenie.—Guz torebkowy na
gej powiece; operacya; uleczenie. (Tamże, 1860,

2%),
Guz rakowaty na twarzy.-—Rak kuli oka (cancer

bulbi oeuli). (Tamże, 1860, Nr. 10).
Rana darta na głowie. (Tamże, 1861, Nr. 10).
Przepuklina pachwinowa zaciśnięta. Złamanie koś-

ei biodrowćj prawćj. Zapalenie tkanki komórkowej
przedramienia prawego. (Tamże, 1861, Nr. 11).
ć ARR. żeber. Rana piersi kłóta. (Tamże, 1861,

r. 13).
Wada w ukształceniu prącia, ztąd katar pęche-

rza moczowego; operacya, uleczenie. (Tamże, 1861,
Nr. 15).

Zwichnienie kości udowćj lewój (Luxatio ossis fe-
moris sinistri). (Tamże, 1861, Nr. 37).

Wrzody przetokowe (ulcera fistulosa). (Tamże,
1861, Nr. 39).

Odcięcie ręki Jewój (Detruncatio manus sinistrae).
(Tamże, 1861, Nr. 41).

Próchnienie szczęki górnój (Caries maxillae su-
perioris). (Tamże, 1861, Nr. 43).

Zapalenie tkanki łącznój ręki prawej. (Phlegmo-
ne manus dextrae). (Tamże, 1861, Nr. 49),

Groer—Gromoff.

Rany postrzałowe (Vulnera selopetaria). (Tamże,

1862, Nr. 14, 15, 17).

Rana postrzałowa twarzy (Vulnus selopetarium

faciei). (Tamże, 1862, Nr. 41).

Rana postrzałowa stawu nogi lewćj. (Vulnus selo-

petarium artieulationis pedis sinistri). (Tamże, 1852,

Nr. 44), ć
Rana głowy i stłuczenie boku prawego. (Tamże,

1862, Nr. 48).
Złamanie żeber. (Tamże, 1862, Nr. 50).

Rana od ukąszenia żmii. (Tamże, 1863, Nr. 36).

Puchlina worka jądrowego (hydrocele); operacya;

uleczenie. (Tamże, 1864, Nr. 2).

Wrzody dyskrazyjne zastarzałe na goleni lewćj.

(Ulcera dyserasica inveterata eruris sinistri). (Tam-

że, 1864, Nr. 8). + ż
Próchnienie kości goleniowćj prawej. (Tamże, 1864,

Nr. 15).

Rana rąbana kolana prawego (Vulnus caesum

genu dextri). (Tamże. 1864, Nr. 19). :

Próchnienie kości stawu nogi lewćj (Caries ar-

tieulationis pedis sinistri). (Tamże, 1864, Nr. 40).

Wrzody zatokowe uda lewego (Ulcera fistulosa
femoris sinistri). (Tamże, 1864, Nr. 44).

Wyjęcie jądra dokonane przez samego chorego.

(Tamże, 1865, Nr. 1).
Kurez żołądka (cardialgia). (Tamże, 1866, Nr. 5).
Rak wargi dolnćj (Cancer labii inferioris). (Tam-

że, 1866, Nr. 10).
Kazuistyka szpitalna. (Gaz. lek. T. IX, 1870, str.

81, 118). T. X, str. 400, 419).
Choroba plamista ostra (m. maeulosus Werlhofi

acutus). (Tamże, T. XI, 1871, str. 81).

Zimnica maskowana pod postacią. kurczu żołądka
i kiszek. (Tamże, str. 177).

Zwężenie. cewki moczowćj. (Tamże, str. 385).
- Ból głowy zębowy periodyczny. (Tamże, str. 420).
Wścieklizna. (Tamże, T. XIV, 1873, str. 304).
Obłęd pijacki. (Tamże, T. XIV, 1873, str. 369).
Kołtun. (Tamże, str. 404).
Czyszczenie miesięczne nieprawidłowe. (Tamże, T.

XVI. 1874, str. 17—28).
Skorbut (seorbutus sporadicus). (Tamże, str. 39

do 42).

"Rak skórny napletka (epithelioma  praeputii).
(Tamże, T. XVIII, 1875, str. 137—188).

Zapalenie traumatyczne: części rodnych u dziecka.
(Tamże, str. 406—407).

Opis szpitala św. Ducha. (Rys historyczno statys-
tyczny szpitali, 1872, str. 495—576).

(Życiorysjego oraz wizerunek umieścił Chomę-
towski w Kłosach, T. XXII, Nr. 568, a Nowakow-
ski w Tyg. ill.).

Grofe Karol Henryk Wojciech, ur. w Płoc-
ku 1804 r., nauki średnie pobierał w mieś-
cie rodzinnóm i w liceum warszawskióm,
medycyny uczył się w Warszawie i tu 1829
roku stopień magistra osiągnął; dyplom
doktorski otrzymał w Berlinie 1530 r. Um.
w Łęczycy 1846 r.
De „antiphlogistica in syphilide euranda methodo.

Berolini. typ. Brettschneideri, 1830, w 8-ce, str. 30
Diss. inaug.

*_Gromoff Sergiusz.
Medycyna sądowa, wykład krótki, zastosowa-

ny do użytku praktycznego i słuchaczów akademie-
kich. Z rossyjskiego na język polski przełożył Grze-
gorz Buczyński. Warszawa, Merzbach, 1837, w 8-ce,
str. LVIII, 554,



Grosheim—Gruenberg.

Grosheim Ernest Leopold, Rogoźno Po-
lonus. |

De venarum absorptione. Berolini, formis Briisch-
ekianis, 1821, w 8-ce, str. 48. Diss. inaug.

Gross Karol de Rosenburg, Gralicianus,
Dissertatio inauguralis medieo-practiea de pliea

polonica. Viennae, 1837, w 8-ce, str. 19.

Grosstern W., spółczesny lekarz war-
szawski.

Przyczynek do nowego dyagnostycznego objawu
przedziurawienia kiszek. (Gaz. lek. T. XXI, 1876,
str, 145—151, 166—171, 117—182).
O względnej wartości rozmaitych odczynników na

białko. O kwasie trójchlorooctowym jako nowym
odczynniku na białko. (Tamże, str. 220—230, 246—
252, 265—268).

Gruzełki odosobnione móżdżku; śmierć z powodu
ucisku rdzenia przedłużonego. (Tamże, str. 278—278,
292—297).

Peripachymeningitis spinalis. (Tamże, T. XXIH,
1877, str. 1—7, 17—19).

Grosweier Marcin, doktór medycyny,
promowany do stopnia doktora filozofii
w Krakowie 1661, w latach 1640 i 1641 był
rajcą a 1648 r. burmistrzem lwowskim.
Opisał wypadki zaszłe w tym nieszczęsnym
roku z powodu buntu Bohdana Chmielnie-
kiego.

Por. Zubrzycki: Kron. m. Lwowa, 320, 311. Mucz-
kowski: Lib. promot. 330, 331.

Grot Stanisław, doktór medycyny, pod-
czas swego pobytu w Bononii, wykładał
w r. 1570 nauki lekarskie jako repetytor.
Wedle ówczesnego zwyczaju, zdolniejsi
uczniowie, odprawiwszy dysputę, otrzymy-
wali pozwolenie nauczania swych kolegów
(lectura universitatis). Dochód z tych wy-
kładów służył do pokrycia wysokich kosz-
tów doktoryzacyjnych.

Por. Malagola: IPolacchi in Bologna, 1882, str. 21.

Grotke Traugott (Lissa polonus).
Diss. inaug. medica de multifariis febrium divi-

sionibus ad unam commode revocandis, quam......
pro gradu doctoris...... die 22 Novembr. 1811 publi-
eo eruditorum examini obtulit auetor T. Grotke
Lissa-Polonus. Jenae, 1811, w 8-ce, str. 23.

z Grotkowa Jan. bakałarz medycyny, rek-
tor wydziału nauk wyzwolonych w Mont-
pellier, w r. 1367 został rektorem ołtarza
św. Michała w kościele wrocławskim; w r.
1872 od papieża Grzegorza XI otrzymał
kanonią gnieznieńską, ze względu na Wal-
demara króla Danii, którego był poufałym
i medykiem. ;

Por. Theiner: 647, 679. ŚwieżawskiK.: 4. (P.t.l.
w. T. LXXV, 1879, str. 2).

Grotkowski Ludwik, ur. 1797 r., do nauk
lekarskich przykładał się w Wilnie i tam
1822 r. dyplom doktorski uzyskał. Umarł
w Kijowie 20 maja 1860 r.
. De asthmate. Vilnae, 1822. w 8-ce, str. 44. Diss.
inaug,

Gruczyński Kacper, nauki lekarskie ukoń-
czył 1837 r. w Krakowie, następnie prze-
niósł się do Królestwa, Wr. 1842 mianowany
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był pomocnikiem lekarza powiatu lubel-

skiego a późnićj lekarzem okręgu lubar-

towskiego; obowiązki te gorliwie pełnił do

1866 r. Umarł 11 grudnia 1876r., przeżyw-
szy lat 76.

Gruell Mieczysław, ur. 8 stycznia 1846
roku w Wilnie, nauki szkolne pobierał

w Pułtusku i w Warszawie; w r. 1862

zapisał się na wydział inżenieryi cywil-

nój w instytucie politechnicznym w Pu-

ławach, ale już w styczniu 1863 r. z powo-

du ówczesnych wypadków krajowych, za-

kład naukowy opuścił. Do medycyny przy-

kładał się w warsz. szkole głównćj (1864—

1869). Od końca 1869 r. sprawował obo-

wiązki lekarza m. Ostrowca. w gub. radom-

skićój; od r. 1872 pełni służbę lekarską

w szpitalu św. Antoniego w Włocławku.
Kamień moczowy w pęcherzu; wydobycie go przez

przecięcie pęcherza (eystotomia/); wyzdrowienie. (Gaz.

lek. T. XIV, 1873, str. 161—168). ;

Sprawozdanie z działalności lekarskićj szpitala Ś.

Antoniego we Włocławku za r. 1873. (Tamże, A:

XVI, 1874, str. 183 — 188, 199 — 208, 225 — 281,
240-246).

2-ie sprawozdanie.. za r. 1874. (Tamże, T. XIX,

1875, str. 321—325, 348—347, 303358, 372—311,
385—396).

3-ie sprawozdanie... za r. 1675 i 1876. (Tamże,

T. XXIII, 1877, str. 161—165, 182—187, 193—199,
225—230, 2638—267, 273—207).

Nadto przełożył dzieła Veita (ob.) i Landsberge-

ra (ob.) i umieszczał w Gaz. lek. liczne sprawozda-

nia i streszczenia z prae lekarskich obeych.

Gruenbaum Henryk. ur. 1810 r. w Biały
w Galicyi, do nauk lekarskich przykładał

się od r. 1834 w Krakowie, dyplom doktor-
ski osiągnął w Berlinie 1885 r.
De aneurysmatibus eorumque diagnosi. Berolini,

1835, w 8-ce, str. 48. Diss. inaug.

Gruenberg Leon, ur. 1 marca 1794 r.
w Koreu, nauk przyrodniczych słuchał

w uniwersytecie wileńskim (1812—1814),

do medycyny przykładał się w Berlinie,

gdzie 1820 r. stopień doktorski osiągnął.

Początkowo był lekarzem okręgowym

w Zasławiu. Dłuższy czas mieszkałwWar-

szawie, pełniąc służbę wojskowo-lekarską.

De ealore animali praemissa caloris adumbratio-

ne generaliori. Berolini, typ. A. G. Schadii, 1820, '

w 4-ce, str. 50. Diss. inaug.
Versuch einer Theorie iiber dag Wesen des Pest-

eontagiums und seine Behandlung nachelectrisch-

chemischen Grundsiitzen und eigenen Beobachtun-

gen. St.-Petersburg, Leipzig, 1833, str. XXIV, 128.

Theorie der orientalischen Cholera oder Ver-

suchte Beantwortung der Von der russischen Re-

gierung aufgegebenen Frage iiber diese Krankheit.
Berlin, Reiner, 1836, w 8-ce, str. XXVIII, 284,

Teorya cholery. (Pam. tow. lek. warsz. 1837, T.I,

Sue):
Ueber die Heilung der jetzt epidemisch herrschen-

den Cholera gegriindet auf die am Krankenbette

gemachten Beobachtungen und Erfahrungen. War-
schau und Leipzig, 1848, w 8-ce, str. 36.
O naturze cholery i jej leczeniu, równie jak i 6 uży-

ciu niektórych środków albo niedość znanych, albo
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tu niedość ocenionych, a które wielokrotnie uży-
tecznemi stały się. (Tyg. lek. 1847, Nr. 16, 17, 19,
21, 22, 23).
Kilka uwag nad historyą choroby opisaną przez

D-ra Oettingen. (Tamże, 1849, Nr. 33). j

Gruener Józef, rodem z Wieliczki.
, De opio. Vindobonae, 1828, w 8-ee, str. 27. Diss.
inaug.

Gruenfeld Dawid, ur. 1824 r. w Lublinie,
początkowo oddawał się naukom talmu-
dycznym, w 18 r. życia wstąpił do gimna-
zyum wrocławskiego a takowe 1849 r.
ukończywszy, był słuchaczem na wydziale
prawnym uniwersytetu wrocławskiego
a późnićj berlińskiego; potóm poświęcił się
naukom lekarskim i w r. 1858 dyplom dok-
tora medycyny uzyskał,
De encephalomalacia. Berolini, 1858, w 8-ee, str.

22. Diss. inaug.

* Grundies Benno Augustus.
De pliea polonica. Berolini, typis fratrum Śchle-

singer, 1853, w 8-ce, str. 31. Diss. inaug.

Grum-Grzymałło Kondracy, ur. 21 wrzes-
nia 1794 r. w Mohilewie nad Dnieprem;
ukończywszy nauki gimnazyalne w mieście
rodzinnóm, wr 1815 zapisał się do grona słu-
chaczów na wydziale filozoficznym uniwer-
sytetu wileńskiego; otrzymawszy stopień
kandydata filozofii, przeszedł na wydział
lekarski. W r. 1820 ze stopniem medyko-
chirurga wszedł do służby wojskowćj. Od r.
1838 był ezłonkiem petersburskiego fizy-
katu, w latach 1837, 1847 był sekretarzem.
w departamencie lekarskim ministerstwa
spraw wewnętrznych. Um. w QCarskim
Siole 14 września 1874 r. Oprócz wielu
dzieł treści popularno-lekarskićj i belle-
trystycznćj, założył w r. 18388 i przez lat
37 redagował pierwsze czasopismo lekar-
skie w Rosyi „Druh zdrawja.*
De aneurysmate aortae ascendentis vero et arcus

aortae spurio. Rozprawa przysłana w r. 1821 do
tow. lek. wileńskiego.

De herniotomia. Vilnae. Diss. inaug.
Grumy, wychowaniece uniw. wileńskiego.
O kołtunie. Soezinienie Doktora mediciny i chi-

rurgii i Kawalera... Mogilew Biełoruskij, 1828.
Gruszczyński Antoni Karol,ur. w Krakowie

10 stycznia 1814 r., do gimnazyum uczęszczał
w Krakowie, nauk lekarskich dwa lata
uczył się w uniw. jagiellońskim a późnićj
od 1688 r..w Berlinie i tam 1541 r. dyplom
doktorski osiągnął.
De syphilidis natura et cura sine mereurio. Be-

rolini, typ SŚchlesinger, 1841, w 8-ce, str. 87. Diss.
inaug.

Grutinius Jędrzej, rodem z Pilzna (Pil-
snensis), stopnie filozoficzne uzyskał w Kra-
kowie w latach 1578 i 1581, następnie był
nauczycielem w domu wojewody krakow-
skiego Andrzeja hr. na Tęczynie. Nauk le-
karskich prawdopodobnie sluchał w Pa-
dwie. W r. 1593 został profesorem na wy-
dziale lekarskim akademii jagiellońskićj po

Gruener—Grygorówicz.

dobrowolnóm ustąpieniu Stan: Zawadzkie-
go. Umarł 29 października 1599 r., w 57 ro-
ku życia, ?

Solus philosophus sive novae medicinae et chemiae '
compendiosa refutatio, libris duobus eomprehensa.
Tractatus ex variis autoribus concinnatus, his tem-
poribus lectu dignus, eontra eos qui nomine specioso
se venditant et antiquam Galenique medicinam pes-
sundant. Patavii, Petr. Marinelli, 1591 w 4-ee, k. nl. 2,
liczb, 55 i 1 nl. Ded. Gabriel., Andrzej, i Janowi Tę-
czyńskim. Ba

Consilium in febribus pestilentialibus et malignis
his temporibus Cracoviae et aliis in locis grasanti-
bus. Oracoviae, apud Lazarum, 1580. (?) 4

"Toż, tamże, 1592, w 4-ee, k. 24. Przypis. Janowi
Tarnowskiemu. i
Theoremata medica unaeum quaestione in eraco-

yiensi gymnasio ad disputandum proposita. Oraco-
viae, apud Lazarum, 1593, w 4-ce.

Melancholiae s. affectuum melancholieorum mira-
bilium et curatu difiicilium eompendiosa deseriptio.
Cracoviae, apud And. Petricovium, 1594. i

"Toż, tamże, 1597, w 4-06, k.26. Przyp. Mik. K.
Radziwiłłowi, z wierszem pochwalnym Fab. Birkow-
skiego. . ;
Medicus dogmaticus eompendiose pro tyronibus

adumbratus. Oracoviae, apud And. Petrieoyium,
1598, w 4-ce, k. nl. 18. Ded. Leoni Sapiehae.

Por. Janociana: Vol. I, str. 14. Roezn. wyd. lek.
II, 47, III, 442. Ohodynieki: Dyke. ucz. Polaków, I,
186. Siarczyński: 1. c. I, 165. Bentkowski: h. 1.
p. II, 448. Wiszniewski: IX, 560. Oettinger: 1. e. str.
219,

Grużewski W. ż
L'homóopathie ou Faction des doses infinitesima-

les, dómontróe directement par les essais. Paris,
1861, w 8-ce.

Grygier August, lekarz niegdy prakty=
kujący w. Wschowie, ogłosił: — *
Von einem gliicklich geheilten Absces in der:

weibliehen Schaam zwischen der rechten Schaamlip-
pe und der Mitte des iiusseren Muttermundes, allwo
sich von oben die herabsteigenden Nymphen verklei-
nern und verlićren. (Primitiae physieo-medicae, Vol.
III, 1758). ł :

Gryglewicz Bolesław Stanisław, ur. 1855
roku w Wielichowie w Poznańskióm, do
gimnazyum uczęszczał w Poznaniu, nauk
lekarskich słuchał w Gryfii (1875—1879).

Versuche iiber die Kinwirkung chemischer Reizmit-
tel auf die Gelenke unter antiseptischen Cautelen.
Grreifswald 1879, w 8-ce, str. 29. Diss. inaug. śą

Grygorowicz Karol, ur. w Kaliszu r. 1782,
nauk lekarskich słuchał w Krakowie, i tam
r. 1806 stopień doktora medycyny uzyskał.
W r. 1805, jeszcze jako magister chirurgii
i położnictwa, sprawował obowiązki asy-
stenta w klinice chirurgicznćj krakowskićj;
późnićj był lekarzem wojskowym, szefem
bióra wydziału lekarskiego w komisyi rzą-
dowój wojny Królestwa Polskiego, wresz:
cie lekarzem szpitala św. Mikołaja w Bus-
ku. Umarł r. 1855. ;

O: użyciu sulphatis chinini cum tartaro stibiato
w zimnych febrach. (Tygod. lek. 1847, str. 32).
O użyciu wodojodanu potażu w tyfusie. (Tamże,

1847, Nr. 18).
Jeszcze kilka słów o ceholerze. (Tamże, 1847,

Nr. 26),



Grynfeld—Gumplowicz.

Opis Buska wraz z zakładem kąpielnym z dołącze-
niem przepisów używania wody z źródła miejseowe-

go. Warszawa, w druk. Jana Jaworskiego, 1849,

w 8-ce, str. 60. Ocenę tego dzieła podał Natanson
„w Tyg. lek. 1849, Nr. 28—30.

Spostrzeżenia lekarskie nad działaniem wody Bus-

„kiój (wyimek z powyższego dziełka). (Tyg. lek. 1849, *

Nr.2312%). |.
Busko w r. 1850. (Tamże, 1851, Nr. 10).
Busko w r. 1851. (Tamże, 1852, Nr. 12, 18).
Nowy iniezawodny Środek przeciw nagniotkom.

(Tamże, 1852, Nr. 16)
Smarowanie przeciw odziębieniom. '(Tamże, 1858,

Nr. 10). .
Bako w r. 1852. (Tamże, 1853, Nr. 17, 18).
Busko w r. 1858. (Tamże, 1854, Nr. 13).
Busko w r. 1854. (Tamże, 1855, Nr. 14).
Busko w r. 1855. (Tamże, 1856, Nr. 16).

Grynfeld Kazimierz, rodem: z Krakowa,
stopień doktora medycyny osiągnął r. 1836
w Montpellier.
"De cholera morbus. Montpellier, 1836. Diss. inaug.

Des fractures transyversales simples de la rotule
'Deseription d'un nouvel appareil contentif. (Mont-
pellier módical, XXXV, Nr. 6).

Grzybowski Aleksander, rodem z War-
szawy. |
Du eroup. These. Montpellier, 1838,

Grzymała Jędrzej, nazywany Jędrzejem
z Poznania, doktór medycyny, ur. w Po-
znaniu, zapisany do album akademii jagiel-
Jońskićj 1442 r., pierwsze stopnie filozoficz-
ne uzyskał 1445 i 1447 r; w latach 1454
di 1458 sprawował obowiązki dziekana
w wydziale filozoficznym; w r.,1464 był
obrany wraz z innymi do poprawienia
ustaw akademii; w latach 1465 i 1466 pia-
stował godność rektora a po wcieleniu koś-
cioła św. Mikołaja do akademii był pier-
„wszym jego proboszczem*(dochód roczny
.A0 grzywien srebra). Um. w r. 1466. Wbi-
bliotece jagiellońskićj znajdują się liczne rę-
kopisy, pochodzące z legatu Grzymały.

Por. Wiszniewski: 1. c. IV, 260, 357.  Rocz. wyd.
lek. II, 45, III, 437. Oettinger: 1. e. str. 80.

" Grzymała, spółczesny lekarz na Podolu.
Des propriótós et de Iemploi du Xanthium spino-
ala rage.. (Journ. de thórapeutique, 1876,

r. .

Grzymałło Bogusław, stopień doktora
medycyny osiągnął 1854 r. w Petersburgu,
gdzie późnićj założył zakład wodoleczniczy.

" De meningitide tubereulosa infantum. Petropoli,
1854, w 8-ce, str. 31. Diss. inaug.
Ob uspiechach wodoleczebnoj polikliniki za 1859—

1861 god. Pietierburg, 1862, w 8-ce, str. 73.

Grzywna Jakób, lekarz w pierwszćj po-
lowie XVI wieku (1507), był profesorem
w akad, krak. . :

Por. Roczn. wyd. lek. II, 46. III, 444.

„Gudawski Józef, ur. w Drzycimiu, do
gimnazyum uczęszczał w Chełmnie, nauk
lekarskich słuchał w Wrocławiu (1862—
v1864) i w Gryfii (1866-—1869). pada
„„juleber Fussgelenks-Resection. Greifswald, 1869,
w $-ce, str, 30. Diss. inaug.
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* Guenau de Mussy.
Przyczynek do historyi chorób małżeńskich, oraz

kilka uwag dotyczących hygieny i kształcenia mło-
dych dziewcząt. Tłum. z fran. Dr. Landowski. Paryż,
libr. de Luxembourg. 1876, w 8-ee, str. 16.

* Guentz Justus Gotfryd, (1714—1754) le-
karz nadworny Augusta III, prof. anatomii.
fizyologii i chirurgii w Lipsku, zostawił
bogatą bibliotekę dzieł w Polsce wydanych.
Dzieła jego do bibliografii polskićj nie
należą.

Por. Roczn. Tow. P. N. X, 339.
Guettler Karol, ur. w Rawiczu 1839 r., do

gimnazyum uczęszczał w Wrocławiu, nauk
lekarskich słuchał na wszechniey wroeław-
skiej i gryfijskiej.
De aneurysmate aortae addita permagni areus

aortae aneurysmatis merbi historia. Gryphiae, Fr.
Hache, 1864, w 8-ce, str. 36. Diss. inaug.

Guldenius Paweł, aptekarz, obywatel
toruński, napisał słownik obejmujący na-
zwy lekarstw, części ciała ludzkiego, cho-
rób etc. p. t.:
_ Onomasticum trilingue, latino-germano-polonieum,
rerum et verborum ad offieinam pharmaeeuticam
spectantium in gratiam et usum juventutis huie arti
addictae collectum et conseriptum a... seniori S$. R.
M. Polon. et Sqeciae pharmacopaeo et cive Thoru-
niensi. Acceserunt quaestiones nonullae pharmaeopo-
polarum tironibus scitu dignae. Regiomonti, Sege-
bald, 1641, w 4-ce, str. 84.
j a Gąsiorowski: II, 229. Maciejowski: Piśm. Dol.

, 138.
Gulisz Fryderyk, początkowo był leka-

rzem w legii nadwiślańskićj, od r. 1815 le-
karzem wojska polskiego. Um. 1823 r.

Por. Roczn. wojsk. pol. str. 13.

Gutkowski Marcin, nauk lekarskich slu-
chał w Krakowie i tam 1829 r. stopień dok-
tora medycyny uzyskał; był lekarzem
w oddziale wenerycznych i obłąkanych
szpitala św. Ducha w Krakowie. Um. 27
marca 1830 r. Ant. Ozaykowski napisał
elegią na zgon jego.
" De homeopathia item hydrozeles per infectionem:
cura. Cracoviae, 1829, w 8-ce, str. 53. Diss. inaug.

Gumpert, doktór medycyny, radea regen--
cyjny w Poznaniu.
Łazienki Hermannsbad przy

1825, w 8-66, str. 16.
O eholerze. Pismo troskliwćj uwadze mieszkańców

W. Ks. Poznańskiego poświęcone. Poznań, w druk.
W. Deckera, 1531, w 8-ce, str. 23.

Toż, po niemiecku. s

Gumplowicz Maksymilian, ur. 1845 r.
w Krakowie, do nauk lekarskich przykła-
dał się w Wiedniu i tam do r. 1871 pełnił
obowiązki sekundaryusza w szpitalu po-
wszechnym. Rok 1872 przepędził w Berli-
nie i Paryżu na studyach naukowych. Od
r. 1873 zajmuje się wykonawstwem lekar-
skióm w Wiedniu, kierując pod czas lata
zakładem wodoleczniczym Ober-Weidlin-
gau dawnićj Priessnitzthal, tuż pod Wied-
niem położonym.

Muskau. Poznań, |
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Dur powrotny czyli gorączka powrotna. (Przegl.
lek. 1872. Nr. 45).
O zaniku mięśni postępowym (atrophia museulo-

rum progressiva). (Tamże, 1874, Nr. 49, 50).
Kilka uwag o teoryjach i o praktyce w hidrotera-

pii. (Tamże, 1876, Nr. 19, 20, 21).
Wymiana materyi w hidroterapii chorób prze-

włocznych. (Tamże, 1879, Nr. 27, 28).
Kilka uwag o hipochondryi. (Tamże, 1891, Nr. 18,

19, 20, 21).
Kilka słów o hidroterapii suchot płucnych. (Tam-

że, 1832, Nr. 21—24).
'Wasser-Heilanstalt Weidlingau an der Westbahn

bei Wien. Wien, 1881, w 16-ce, str. 12.

Gurbski Kazimierz, ur. 1848 r. w Krako-
wie, średnie nauki pobierał w Krakowie
i Warszawie; w r. 1865 zapisał się do gro-
na słuchaczów wydziału filologiczno-histo-
rycznego szkoły głównćj warsz.; w roku
już następnym przeniósł się na wydział le-
karski; stopień lekarza miał sobie przyzna-
ny 1871 r. przez uniw. warsz. W r. 1872
był asystentem prywatnym kliniki chirur-
gicznój, pod kierunkiem prof. Girsztowta
zostającćj. W końcu tegoż roku objął obo-
wiązki lekarza w szpitalu starozakonnych
w Płocku; tegoż roku pracował w szpitalu
cholerycznych tamże. W r. 1873 był dele-
gowany do powiatu mławskiego w celu
niesienia pomocy cholerą dotkniętym. Wy-
słany jako lekarz podczas wojny turecko-
rossyjskićj, w r. 1878 samobójstwem życie
zakończył w Bulgaryi.
O wpływie n. trzewiowego (n. splanchnieus) na ru-

chy serea. (Gaz. lek. 'T. VII, 1869, str. 49—58, 68—
73, 85—89, 102—105).

"Poż, w osobn. odb. Warsz., 1869, w 8-ee, str. 18.
Nerw błędny (vagus) jest nerwem czuciowym ser-

ca. (Gaz. lek. T. VIII, 1870, str. 745 — 748, 766
do 768).
Rak gruczołu przyusznego lewego (carcinoma

glandulae parotideae sinistrae). (Tamże, T. XLII,
1872, Nr. 36).

Sprawozdanie ze szpitala cholerycznego w Płocku.
(Tamże, 1872, Nr. 49150). Praca dokonana wspól-
nie z W. Wyczałkowskim.
Wypiłowanie lewćj połowy żuchwy wraz z wyłusz-

ezeniem w stawie żuchwo-skroniowym lewym. (Tam-
że, 1873, Ni. ().

Pierwsze roczne sprawozdanie z czynności tow. le-
karzy gub. Płockiej. (Tamże, T. XV, 1873, str. 158—
160. 273—276).

Złamanie zewnątrztorebkowe szyjki kości udowćj.
(Tamże, 1874, Nr. 4).
Si. złośliwe zapalenie okostnój. (Tamże, 1874,

Nr. 10).
Zgorzel kości łokciowój, wypiłowanie takowej

z pozostawieniem końców stawowych. (Tamże).
Kolano zgięte, gwałtowne rozciągnienie. (Tamże).
Przewlekłe zapalenie stawu kolanowego prawego,

zesztywnienie, złamanie kości biodrowćj prawój.
(Tamże, 1874. Nr. 12). ;
Przyczynek do leczenia zapalenia stawów surowi-

ezego (hydrops articuli v. hydarthros). (Tamże, T.
XVII, 1874, Nr. 15).
Niedomykalność zastawek aorty. (Tamże, 1874,

Nr. 22).
Wilk przerosły twarzy. (Tamże, 1875, Nr. 20).
Przedziurawienie podniebienia miękkiego. (Tam-

xe, 19875, Nr. 1).

Gurbski—Guze. |.

Słoniowacizna wargi sromnój większój prawój.
(Tamże, 1875. Nr. 7).
Chrząstniak kolana i uda. (Tamże, 1877, Nr. 6).
ZAC pokrzywkowa przepuszczająca. (Tamże,

1877, Nr. 2).
Tłuszczak rozlany wrodzony ręki lewój. (Tamże,

1877, Nr. 6).
Kwas salicylowy w gośćeu. (Tamże, 1877, Nr. 16).
Przyczynek do leczenia wrzodów samodzielnych.

(Tamże, 1877, Nr. 19).
Krwawiak moszen i jąder. (Haematocele extra et

intravaginalis). (Tamże, T. XXIII, 1877, str. 398
do 397).
Wycięcie łechtaczki. (Tamże, 1877, Nr. 8).
Jeszcze o kwasie saliceylowym. (Tamże, T. XXIV,

1878, str. 129—135, 151—154).
Nadto przełożył: Quain—Hoffmanna Anatomią opi-

sową ciała ludzkiego (ob.).
Posocznica i ropnica. Wyimek z dzieła Huetera

(Gaz, lek. 1877, Nr. 8).
* Gurit E.
Podręcznik do ćwiczeń operacyjnych na zwłokach,

tudzieżdo ich zastosowania na ciele żywóm. Z nie-
mieckiego przetłomaczył Ignacy Zielewiez. Kraków,
druk. uniw., nakł. tłom., 15874, w 8-ce, str. IV i 152.
(Ocenił A1. Obaliński w Przegl. lek. 1875, Nr. 1).

Gussmann Arnold, galicyanin.
De apoplexia. Vindobonae, 1828, w 8-ce, str. 81.

Diss. inaug. ; ; ;

Gutkowski Błażej, do nauk lekarskich
przykładał się w Krakowie, promowany
1819 r., był prosektorem przy katedrze
anatomii w uniw. jagiellońskim,
De zineo. Oracoviae, 1819, w Scce, str. 51. Diss,

inaug.
Anatomia teoretyczna czyli nauka o budowie czę-

ści składających organizm człowieka. T. I. O kos-
ciach i więzach. Kraków, w druk. Gieszkowskich,
1828, w 8-ce, str. 251.

Gutt Ferdynand, rodem z Wilna, nauki le-
karskie ukończył w Wilnie, i tam począt-
kowo praktykował; opuściwszy kraj w r.
1842 wspólnie zć szwagrem swoim Andrze-
jem Towiańskim, zajmował się wykonaw-
stwem lekarskióm w Nanterre około Pary-
ża, późnićj w Zurychu, gdzie 25 grudnia
1871 r. życia dokonał.
Analecta de morbis columnae .yertebralis. Vilnae,

1823, w 8-ce, str. 42. Diss. inaug.

* Guttmann Paweł.
Nauka sposobów klinicznego badania narządów

piersiowych i brzusznych razem z laryngoskopią.
Przekład z II-go wydania niemieckiego dokonany
przez uczniów Uniw. Jagiell. D-ra I. Filewicza, Eu-
genijusza Neumana i Bolesława Skórczewskiego pod
kierunkiem D-ra Aleks. Kremera i Doc. D-ra Pareń-
skiego, staraniem stowarzyszenia do wydawnietwa
dzieł lekarskich polskich w Krakowie. Warszawa,
druk. J. Ungra, 1877, w 8-ce, str. 344 i 2 spigu rze-
czy. (Spr. B. L. w Przegl. lek. 1877, Nr. 15),
„* Guyon.
Leczenie zwężeń cewki moczowój. Przełożył S$.

Perkowski. (Medycyna 1881, Nr, 9, 10, 12, 13),
Guze Rudolf, nauki lekarskie pobierał

w Wilnie, 1830 r. uzyskał tamże dyplom
doktora medycyny; czas pewien był asy-
stentem kliniki położniczój przy M. Mianow-
skim; używał wielkićj wziętości jako aku-
szer, Umarł w Wilnie r. 1872 w sierpniu.



Gwiazdomorski—Gyulay.

5 Ds placenta praevia, Vilnae, 1830, w 8-ce. Diss.

inaug. :
Gwiazdomorski, spólczesny lekarz, wy-

chowaniec uniw. krakowskiego.
La z Paryża. (Przegl. lek. 1882, Nr. 2, 4, 6, 9,

14, 21).
'Gyulay Paweł, kształcił się w medycynie

w Padwie i innych akademiach włoskich

kosztem Kaspra Bekieszy, którego następ-

nie był lekarzem nadwornym w Siedmio-

grodzie. Miał on czynny udział w zamia-

rach Biekieszy opanowania Siedmiogrodu

i znajdował się przy obronie twierdzy Fo-

garas; tu w r. 1578 wzięty był do niewoli

przez Stefana Batorego, który poznawszy

159:

zdolności Gryulaya. nietylko udarował go
wolnością, ałe nadto wziął go z sobą do

Polski i mianował swoim sekretarzem
i lekarzem. G.przy boku królewskim znaj-
dował się we wszystkich wojennych wy-
prawach. Następnie mianowany był kan-
clerzem Siedmiogrodu i godność tę tak-
że piastował za Krzysztofa i Zygmunta
Batorych. Podejrzany o zdradę stanu z roz-
kazu Zygmunta 1587 r. został rozsiekany.
Ogłosił:
Óommentarius rerum a Stephano rege adversus

magnum Moscoviae ducem gestarum a. 1580. Clandio-
poli, w 4-ce.

Por. Eneyklop. powsz. T. XI, str. 109.
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Haberman Jan, rodem ze Iiwowa, promo-
wany do stopni filozoficznych w Krakowie
1615 i 1618 r., lekarz lwowski, umarł 1637
roku. W r. 1634 był obrany rajcą miej-
skim.

Por. Zubrzyeki: Kron. m. Lwowa, 273. Muczkow-
ski: Lib. promot. 277, 281.

Hackel Walenty, ur. w Głogowie r. 1816,
do gimnazyum uczęszczał w Lubuszy, nauk
lekarskich słuchał w Wrocławiu od r. 1838.

De plica polonica. Berolini, typ. G. Schade, 1845,
w 8-ce, str. 31. Diss. inaug.

Hacquet Baltazar, ur. 1740 r., profesor
nauk przyrodniczych w uniw. lwowskim
a późnićj (1805 — 1809) jagiellońskim.
W r. 1807 został obrany dziekanem, po
zrzeczeniu się z tego urzędu J. N. Rusta.
Bogaty zbiór przyrodniczy kupił od H. Fry-
deryk August 1810 r. dla uniwersytetu ja-
giellońskiego za 2,500 dukatów. Rozbierał
on chemicznie niektóre wody mineralne
(jak np. w Szkle, 1795); pierwszy 1794 r. opi-
sał kretynów w okolicach przedtatrzań-
skich. W r. 1807 miał sobie przyznany
przez Uniw. Jag. stopień doktora medycy-
ny honoris causa. Umarł we Lwowie 10
stycznia 1815 r. Wydał:
Neueste physikalisch-politische Reisen in den Jah-

ren 1788 — 1795 durch die dacischen und sarma-
tischen oder nórdlichen Karpathen. Niirnberg, 1790—
1796 z 23 tab. i 2 mapp. 4 tomy.

Schreiben an H-rn Moll mit Bemerkung iiber das
Karpatische Grebirge. (Moll Jahrb. f. Bergbaw, III,
366—386).
Ueber die Salzberge in Siebenbiirgen und Gali-

zien. (Gótting. Gelehrte Anz. 1794, Nr. 41. Moll Jahr.
fiir Rergbau, I, 506).
Abbildung und Beschreipung der siidwest-und óst-

lichen Wenden, Illyrer und Ślaven, deren geogra-
phisehe Ausbreiten von dem adriatischen Meere bis
an den Ponto, deren Sitten, Gebriuche, Handthie-
rung, Gewerbe, Religion, Usus nach einer zehnjahri-
gen Reise und vierzigjihrigen Aufenthalte in jenen
Gegenden. Leipzig, 1802, w 4-ce, XII, 246, 80 rye.

- kolor.

- Haberman—Haller.

Por. Roczn. wyd. lek. V, 159, 162, 171. VI, 364.
Grabowski: Kraków i jego okolice (1830), str. 67. Bi-
bliot. Ossol. 1847, I, 446—7.

* Haeser.
Historya medycyny, przekład dzieła... „Lehrbuch

der Geschichte der Medizin,* przez D-ra Med. Alex.
Heinricha, Tom I, Zeszyt I. Warszawa, druk. I. Ber-
gera, 1871, w 8-ce, str. 160.

* Hahnemann Samuel Chrystyan Fry-
deryk.
Przewodnik w leczeniu krupu i kokluszu oraz nie-

których zapaleń gardlanych, według zasady homeo-
patycznój, poprzedzonćj przedstawieniem w krótko-
$si nauki lekarskićj homeopatycznćej Hahnemanna,
tudzież różnemi objaśnieniami dla początkujących
w homeopatyi, przez W. G. Paryż, 1858, w 8-ce, str.
VI, 120.

Hakenschmid (Polonus Czaplanus), urodz.
około Iuiwowa 1758 r.; nauki lekarskie
ukończył w Wiedniu 1778 r. Następnie
osiedlił się w Międzyborzu na Podolu, gdzie
cieszył się wielką powagąi wziętością, jako
znakomity lekarz praktyczny. W r. 1828
doczekał się uroczystego obchodu jubileu-
szowego 50-letnićj pracy lekarskićj. Um.
1838 r. w Ihnatowieach na Podolu.

Positiones medicae.  Viennae,
w 8-ce, str. 7.

Haldenhoff Wilhelm, ob. Abano.
Haller Franciszek, syn Jana, zasłużo-

nego w Polsce drukarza, rodem z Krakowa,
stopnie filozoficzne otrzymał w latach 1511
11515. Zmajduje się w spisie professorów
akademii jagiellońskićj; od r. 1522 do 1528
pełnił obowiązki pisarza (notaryusza) m.
Krakowa.

Por. Muczkowski: Lib. promot. 151. Lelewel: Ksiąg
bibliogr. dwoje, I. 85. Roczn. wyd. lek. II, 46. III,
444. Oettinger:... 149.

Haller Maciej, rodem z Krakowa, w na-
ukach lekarskich ćwiczył się w Krakowie
a następnie w Wiedniu i tam 1782 r, sto-
pień doktora medycyny uzyskał.

Trattner, 1778,



Halpern—Hartwig.

De rachitide. Viennae, typ. Geroldianis, 1782,
w 8-ce, str. VI, 90i3 k. nl. Diss. inaug. Ded. Mi-
chałowi Poniatowskiemu, biskupowi płockiemu.

Halpern Joachim, ur. w Wilnie, nauk le-
karskich słuchał od r. 1865 w Berlinie a póź-
nićj w Wrocławiu i tu 1869 r. dyplom
doktorski osiągnął.

Beitriige zur Geschichte der talmudischen OChirur-
gie. (Breslau), 1869, w 8-ee, str. 25. Diss. inaug.

Halporn H., rodem z Ułanowa w Galicyi,
do stopnia doktora medycyny promował
się r. 1825 w Wiedniu.
De canero aquatieco infantum.

w 8-ce, str. 21. Diss, inaug.
Por. Med. Jahrb. d. oester. Staats, 1837, T. XXI,

str. 491. 3

Hałatkiewicz Zenon, aptekarz krakowski,
adjunkt F. Sawiczewskiego (1838).

Światło jako ogniwo łączące świat zewnętrzny
z wewnętrznym. Kraków, 1845, w 8-ee, str. 152,
Zasady chemii w dwóch częściach, nieorganicznój

i organicznój, zastosowane do obecnego postępu tój
nauki, ku użytkowi nietylko do nauki uczniów wyż-
szych szkół realnych i technicznych, ale oraz dla le-
karzy, farmaceutów, rolników i przemysłoweów Óz. I.
Ohemia nieorganiczna. Bochnia, 1867, w 8-ce, str.
XVII i 567.

* Hamburger E.
Ueber die Irrlehre von der Plica polonica. Berlin,

Hirschwald, 1861, w 8-ce, str. 165.

Hammen Ludwik, rodem z Gdańska, nauki
lekarskie pobierał w Montpellier i w Ley-
dzie. Był nadwornym lekarzem Jana III
Sobieskiego. Umarł 15 marca 1689 r., prze-
żywszy lat 37. Wedle Matthiae'go, miał on
pierwszy badać zwierzęta mikroskopijne.

Qurrieulum medicum montpelliense, 1674, w 4-ce.
De herniis dissertatio academiea, cui aecedunt de

erocodilo ac vesicae mendaci caleulo epistolae et re-
sponsiones ad Car. Drelincurtium. Gedani, 1677,
W 4-0€.
Toż, Leydae, 1681, w 12-ce.
W rękopisie zostawił uwagi do dzieła Lindeliusza

de seriptis medicis a także życiorysy lekarzy gdań-
skich.

Por. Jóeher: Allg. Gelehrt. Lex. II, 1343. Haller:
Bibl. chir. I, 438. Gąsiorowski: 1. e. II, 330, 432. Bio-
graphie mód. V, 69.

Hamolecki Władysław, nauki lekarskie*
ukończył w Charkowie.
O reumatyzmie ostrym stawów i o skutecznóm uży-

ciu fosforanu amoniaku we wszystkiech formach reu-
matyzmu. (Roczn. tow. paryzk., 1859, str. 12—21).
Spr. umieścił Wł. Ściborowski w Pam. tow. lek. war.
Ww T. XLIV, 1860. str. 331.

Hanczko, biegły chirurg, który wedlug
ówczesnego zwyczaju najczęścićj powola-
niem swóm zajmował się w łaźni Szamo-
tulskićj, za co pobierał wynagrodzenie
z dziesięcin, jakie miał sobie nadane 1457 r.,
we wsi Borku przez Andrzeja z Bnina,
iskupa poznańskiego.

or. Obraz m. Poznania II, 87.
Handelsman Józef, ur. 12 września 1833r.,

nauki gimnazyalne ukończył w Płocku,
lekarskie w Petersburgu 1854 r. W roku
następnym objął obowiązki ordynatora

SŁOWN. LEk. POL.

Viennae, 1825,
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w szpitalu Ujazdowskim; w r. 1858 osiadł
w Kutnie, gdzie dotąd trudni się wykonaw-
stwem lekarskióm. W latach 1863—1866
bawił za granicą, przeważnie w Wiedniu,
gdzie pracował przy prof. Oppolzerze; w cza-
sie pobytu swego w Gdańsku (1865), towa-
rzyszył prof. Hirschowi w podróży po Po-
morzu W celu zbadania epidemii zapalenia
osłon mózgordzeniowych. i
O leczeniu świerzby. (Tyg. lek. 1855, Nr. 24).
Sprawozdanie ze sposobu leczenia tyfusu za pomo-

cą zawijań w mokre prześcieradła. (Tamże, 1856,
Nr. 20).

Saletran ołowiu na wrzody. (Tamże, 1856, Nr. 48).
Diagnostyka chorób gruczołu brzucho-Ślinnego.

(Podług obszernój monografii Klessena: Die Krank-
heiten der Bauchspeicheldriise. Kóln 1842). (Tamże,
1857, Nr. 31—36).
Dwugromian potażu ze stanowiska sądowo i poli-

eyjno-lekarskiego uważany. (Tamże, 1858, Nr. 3, 4).
Zapalenie epidemiczne opon mózgowych (Menin-

gitis eerebro-spinalis). (Tamże, 1865, Nr. 18, 19).
O rozedmie płucnćj (emphysema pulmonum), podług

prof. Niemeyera. (Tamże, 1865, Nr. 83—235).

Handvogel H. Ignacy, rodem z Warszawy,
obecnie praktykuje w Paryżu.
Ueber die Grundursachen der Deformitit des

rhachitisehen und osteomalacischen weibliehen Be-
ckens. Leipzig, typ. F. Andrae, 1840, w 8-ee, str. 25.
Diss. inaug.
Du eroup; nouvelles recherches historiques sur

cette maladie. Paris, Rignoux, 1646, w 4-ee, str. 27.
These.
Aperęu historique de la módecine. Paris, A. Dela<

haye, 1877, w 8-ce, str. 74.

Hanicki Antoni Onufry, niegdy lekarz
szpitala Dzieciątka Jezus.

De febre nervosa item de lithotomia laterali. Ora-
coviae, 1835, w 8-ce, str. 59. Diss. inaug.

Nadto przełożył dziełko Magazinera (ob).

* Hansen H. C.
De plica polonica. Kiliae, ex officina O. F. Mohr.

1841, w 4-ce, str. 11. Diss. inaug.

Harajewicz Jan, spólczesny dyrektor szpi-
tala św. Kazarza w Krakowie.

Sprawozdanie z ruchu chorych w szpitalu Ś. Łaza-
rzaiŚ. Ducha w Krakowie w mies. październiku
1870 r. (Przegl. lek. 1870, Nr. 52).

* Hartley Dawid. (1705—1757).
Sekret wielu experyencyami doświadczony służą-

cy do uleczenia zupełnego ludzi chorujących na ka-
mień. Zangielskiego języka przetłomaczony. Warsz.,
druk. Sch. P. b. r. (po 1/43). Tłom. Józef Załuski.

* Hartmann F. K.
Droga do szczęśliwości ludzkićj czyli sztuka uży-

wania rozkoszy ziemskieh, a zachowania i wydosko-
nalenia przytóm zdrowia, urody oraz siły cielesnój
i dusznej. 'Tłomaczył Dr. N. Bętkowski. Kraków,
S. Gieszkowski, 1848, w 8-ce, str. VIII, 309 i2.

Hartmann, fizyk z Frankfurtu nad Odrą,
rozprawę o kołtunie umieścił w Hufelanda
dzienniku T. 49.
Hartwig Marceli, ur. 1950 r. w Tłumaczu

w Galicyi, do gimnazyum uczęszczał w Sta-
nisławowie, nauk lekarskieh słuchał w Ber-
linie (1868—1873).

Zur Behandlung der bedingt regelmissigen Kopf-
lagen. Berlin, 1873, w 8-ee, str. 31. Diss. inaug.

14
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Hasfeld Izrael, ur. 1924 r., w Warszawie,
średnie nauki pobierał w warsz. szkole ra-
binów, w latach 1845 —1846 słuchał w uni-
wersytecie berlińskim filozofii, a następnie
(1847—1851) medycyny.
De pancreatis morbis. Berolini, 1851, w 8-ce, str.

31. Diss. inaug.

* Hasselbach H.
Zaraza śledziony. Z niemieckiego na język polski

przełożył I. R. Berlin, 1560, w 12-ce, str. 40.
Poradnik w owczarni, czyli hodowanie owiec we-

dług najnowszych doświadczeń, zarazem praktyczne
sposoby rozpoznawania i leczenia chorób u owiec. Do
tego dodane weterynarsko-policyjne i desinfekcyjne
przepisy i apteczka domowa. Berlin, nakł. Jagiel-
skiego, 1860, w 8-ce, str. 152.

"Toż, wydanie drugie. Berlin, 1662, w 8-ce, str. 152.
Toż, wydanie nowe. Poznań, M. Jagielski, 1867,

w 8-0e, str. 152.

Hasselquist Fryderyk Karol, rodem z Kur-
landyi, do nauk lekarskich przykładał się
w Petersburgu, a następnie w Wiedniu,
gdzie 1777 r., stopień doktora medycyny
otrzymał, Od r. 1185 był nadwornym leka-
rzem Stanisława. Augusta. Umarł 1818 r.
w Krakowie.

Hassewicz Stanisław, ur. 1842 r., w gub.
lubelskiej w powiecie zamojskim, do gi-
mnazyum uczęszczał w Lublinie. Wypadki
krajowe w latach 1863 i 1864 przerwały
mu bieg nauk lekarskich, które rozpoczął
1859 r. w akademii medyko-chirurgicznej
warsz. W roku 1864 rozpoczął powtórnie
studya lekarskie w Paryżu, a 1669 r. dy-
plom doktorski osiągnął. W r. 1870 pro-
mował się powtórnie do stopnia doktorskie-
go w Krakowie. Obecnie w letnich mie-
siącach zajmuje się wykonawstwem lekar-
skióm w Karlsbadzie.
De la choróe et de son traitement par le chloral.

Paris, 1869, w 4-ce, str. 538. Thtse. (Rozprawa od-
znaczona przez ministeryum oświaty zaszezytną
wzmianką (mention honorable).

Hassler Jan, rodem z Bernu, trudnił się
praktyką lekarską w Polsce. Jako nau-
czyciel towarzyszył Krzysztofowi Doroho-
stajskiemu w podróży za granicą, W Stras-
burgu w celu otrzymania stopnia magistra
filozofii, odprawił publiczną rozprawę,
w którój twierdził, że Arystoteles nietylko
miał znaj omość prawdziwego Boga ale na-
wet tajemnicy Trójcy Ś-6j własnóm poję-
ciem dosięgnął. Stądwywiązała się sprzecz-
ka z rektorem akademii, który skazał Has-
slera na 9 dniowe więzienie. H. czemprę-
dzój potajemnie umknąłdo Fryburga, gdzie
stopień doktora medycyny uzyskał. Ogłosił:
De logistiea medica sive de medicamentorum sim-

plicium et eompositorum qualitatum gradus, purgan-
tiumque doses et proprietates investigandi ratione

_ apodietica. 1578, w 4-ve, b. w. m. d.
__ Paradoxus annorum mundi a ereatione usque ad
Jesum Ohristum Servatorem e Solis litteris saeris
deprompta eomputatio aceurata. Oum aurei numeri,

Hasfeld—Haur.

terminique paschalis integritati suae restitutione
certissima. Vilnae, typ. Sal. Sulzeri, 1596, w 4-ce,
k. 16.

Por. Wiszniewski: IX, 518. Ossoliński: Wiado-
mości... II, 200. Roczn. wyd. lek. III, 441. Haller:
Bibl. med. praet. II, 217.

Haszczyc Antoni, rodem z Galicyi.
Tractatus de morbis in instituto elinico medico

sublimiori observatis. Yindobonae, 1844, w 8-ce, str.
55. Diss. inaug.

*_Haubner Dr.
Weterynarya gospodarska. Choroby wewnętrzne

i zewnętrzne zwierząt domowych. Podług 7-go wyd.
niemieekiego przełożył Dr. M. Laurysiewicz. War-
szawa, Gebethner i Wolff, 1876, str. XVIi 722.

"Toż, wydanie drugie. Warszawa, nakł. Gebethne-
rai Wolifa, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca, 1888,
w 8-ce, str. XV, 722,

Haur Jakób Kazimierz, biegły w rolnie-
twie i sztuce lekarskićj, ur. 1682 r., uczył
się w akademii krakowskićj. Po powrocie
z podróży naukowćj poobcych krajach, po-
święcił się rolnictwu; został rządcą na wiel-
korządach krakowskich, ekonomii sambor-
ekićj i bocheńskićj; administrował także
rozległemi włościami Jana Andrzeja Mor-
sztyna. Wydał obszerne dzieło o gospodar-
stwie, w którym znajdujemy wiele rzeczy
dotyczących medycyny:
Oekonomika ziemiańska generalna punktami par-

tykularnemi, interrogatoriami gospodarskiemi, prak-
tyką miesięczną, modelluszami albo tabelami aryth-
metycznemi objaśniona. Panom dziedzicznym, aren-
darzom, oekonomom, attendentom, urzędnikom, pisa-
rzom prowentowymi wszystkim w pospolitości dóbr
ziemskich dozorcom pożyteczna i potrzebna przez...
sporządzona. W Krakowie, druk. Krzysztofa Sehe-
dla, 1675, in fol., st. nl. 14, 122, nl. 56.
Drugie wydanie pomnożone wyszło p. t.:
Ziemiańska generalna oekonomika, obszerniey-

szym od przeszłey edycyey stylem supplementowana
i na wszystkich punktach znacznie poprawiona...
Kraków, w druk. akademiekiey, 1679, in fol. str. 233.

Trzecie wydanie, jeszcze obszerniejsze:
Skład abo skarbies znakomitych sekretów oeko-

nomiey ziemianskiey. Na polach wielkich y obszer-
nych, w sławnym na wszystek świat królestwie pol-
skim, przy miastach koronnych i miasteczkach gę-
stych y nasiadłych, przy wsiach okolicznych królew-

"skieh, Ślacheckich, duchownych y wieyskich znale-
ziony a za osobliwym staraniem y pracowitą pilno-
ścią, dla dobra pospolitego i pożytku ludzi wszelkie-
go stanu do używania wykopany. A oraz historyami
poważnemi,.. naukami lekarskiemi ludziom na wszel-
kie choroby doświadczonemi... na powietrze morowe
skutecznemi remediami... ubogacony. Wydany przez
Jakuba Kazimierza Haura. Kraków, Sehedel, 1693,
fol. str. nl. 32, str. 523, nl 16, z rye. w teks.

Toż, tamże, 1689, fol. str. 523.
Oekonomika ziemiańska generalna, Punktami par-

tykularnemi, interrogatoriami gospodarskiemi, prak-
tyką miesięczną, modelluszami albo tabulami aryth-
metycznemi obiaśniona przez... Panom dziedzicznym,
arendarzom, oekonomom, attendantom, urzędnikom,
pisarzom prowentowym y wszystkim w pospolitości
dóbr ziemskich dozorcom pożyteczna y potrzebna,
w którey znayduią się dostateczne w gospodarstwie
informacye, przestrogi, notanda różne, remedya
wszelkiemu bydłu, osobliwie na końskie defekta
y ehoroby pomocne, także folwareznemu drobiu,
przytym sekreta doświadczone na wygubienie szko-
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dliwey gadziny powietrzney, ziemney y wodney.
Z nowym przydatkiem Geometryi gospodarskiey, na-
pisaney od W. X. Mareina Bystrzyckiego, Societa-
tis Jesu, S. Theologij Doktora. Warszawa, druk.
kol. $. Jesu, 1744, in fol. str. 246.

Toż, piąte wydanie przedrukowane z poprzedniego
y teraz świeżo przydaney Geografij Polski, przez W.
X. Hołowkę, $. J. skoneypowaney, * przedrukowane
w Warszawie, w druk. J. K. Mei colleg. Soe. Jesu.
Roku Pańskiego 1757, in fol. str. nl. 81.

Toż, 1734, fol. str. 291, 22, 12, 4.
Toż, w Krakowie, 1744.
Toż, w Warsz., 1156.
Prócz tego wychodziły i skrócenia tego dzieła:
Wybór ekonomii ziemiańskićj, politycznój, gospo-

darskiej. żołnierskićj i lekarskićj. Kraków, druk. W.
D. Siarkowskiego, 1/44, fol., str. 230.

Toż, Warsz., 1730, str. 16, 257. :
Ekonomika lekarska albo domowe lekarstwa przez

Jakuba Kazimierza Haura dla publiczney wiadomości
ku zaratowaniu zdrowia ludzkiego wynaleziona, któ-
ra okazuie znaki wszelkich ehorób ludzkich i skute-
czne lekarstwa na też podaie. Z przydatkiem sekre-
tów lekarskich Hirneysa (niegdyś sławnego doktora)
przedrukowana. Berdyczew, 1790, w 8-ee, str. 229.

Toż, tamże, 1811, w 8-ee, str. 229. |
Hausman T. R. D., lekarz wojskowy.
Dyetetyka homeopatyczna, prawidła dyetetyczne

nieodbicie potrzebne przy homeopatycznem leczeniu.
Wilno, Marcinowski, 1853, w 16-ee, str. 31.

Hausner Hieronim, rodem z Dukli.
Traitement de Iaffection serophuleuse. Montpel-

lier, 1840, w 4-ce, str. 20. These. :

Hausser A., lekarz wojsk austryackich
w Tarnowie.
Der Kurort Krynica. Wien, 1879, w 8-ce, str. 28,

1 tab.
Toż, w Wien. med. Wochenschrift, 1879, Nr. 18

do 24.
Hayn H. 0., rodem z Mikicina.
Essai sur certains engorgements des testicules.

These. Montpellier, X. Julien, 1841, w 4-ce, str. 27.

Hayne Jakób (Polonus).
De haemoptysi. Vindobonae, 1816, w 8-ee, str. VI

157. Diss. inaug.
Hebammenkunst. Lemberg, 1774, w 8-ce, str. 208.

* Hebra Ferdynand.
O wyprysku. Z niemieckiego przełożył Dr. Karol

Przyborowski. Petersburg, Ohryzko, 1863, w 8-ce,
str. 45.

Hebda Stefan,
w Biały podlaskiej.

Leczenie zastarzałych wrzodów na goleni. (Tyg.
lek. 1859, Nr. 18). j : :

Hebrecki Jędrzej, jeden z niepoślednich
lekarzy swego wieku, radca magistratu
lwowskiego, zmarł 1628 r. niosąc pomoc
w czasie grassującego moru we Liwowie.

Hechell Fryderyk Bogumir, ur. 1795 r.
w Wilnie; ukończywszy gimnazyum, wstą-
pił 1811 r. na wydział filozoficzny, wileń-
skiego uniwersytetu, a po trzech latach
nauki 1813 r. otrzymał stopień magistra

filozofii, Następnie zapisał się na. wydział
lekarski, który ukończył ze stopniem dok-
tora medycyny 1818r. Po trzech latach
pobytu na wsi, chciwy dalszego kształce-
nia się, udał się za granieę; zwiedził Niemcy,
Włochy, Francyą, Anglią, Hollandyą, Danią

był lekarzem szpitala
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a nawet dotarł do Laponii. Medycynie naj-
więećj oddawał się w Wiedniu i Berlinie.
Po kilkunastu latach tęsknoty na obczyź-
nie, stanąwszy do popisu, powołany został
1835 r. do zajęcia katedry historyi medy-
cyny, medycyny sądowćj i policyi lekar-
skićj w Krakowie. Krom obowiązków na-
uczycielskich, które spełniał z największą
gorliwością, ochoczo podejmował się po-
sług krajowi: w r. 1845 był przedstawicie-
lem uniwersytetu na ostatnim za rzeczy-
pospolitćj krakowskićj sejmie; nadto człon-
kiem komissyi,którćj powierzono estetyczny
dozór teatru; 1849—radcą konsystorza po-
łączonych wyznań ewangielickich w Kra-
kowie. Um. 7 maja 1851 r. w Graefenber-
gu. Ogłosił:

Diss. inaug, medico practiea doctrinam de zostere,
casibus praeticis loeupletans. Vilnae, typ. Schol. piar.,
1818, w 8-ce, str. 19.
Przypadek pomięszania zmysłów po zdjętym kołtu-

nie. (Pam. tow. lek. wil. T. II, 1821, str. 336—344).
Konwulsyjny i nader bolesny kurez żołądka (car-

dialgia) przyłożeniem lodu uleezony. (Tamże, str. 344
do 350).
Historyczno krytyczne badania początku i wzrostu

medycyny sądowej. (Roczn. wyd. lek. T. II. Odd. 2-i,
1839, str. 83—285).

Toż, w osobn. odb., Kraków, 1839, w 8-ce.
O koniecznój potrzebie i użyteczności policyi le-

karskićj. (Tamże, T. V. Odd. 2-i, 1842, str. 57—206).
Rzecz o pijaństwie, o jego szkodliwych skutkach

iośrodkach zapobieżenia onemuż. Kraków, 1844,
str. 132.
Uwagi pod względem sądowo-lekarskim nad dzie-

cięciem, w krakowskim zakładzie położniezym, nieży-
wo porodzonóm, którego krzyk w żywocie matki na
14 godzin przed urodzeniem przez matkę i otaczają
cych po dwakroć wyraźnie był słyszany. Kraków,
1845, w 8-ce, str. 45. (Roezn. wyd. lek. T. VIII, Odd.
2-i, 1845, str. 133—175). .
W bibliotece jagiellońskićj znajdują się w rękopi-

Sie: Życiorys Wojciecha Oczki, napisany 1849 r.
Dzieje medycyny Haesera, przełożone w r. 1845.

Notacye tyczące się samćj medycyny w czasie me-
go pobytu w Berlinie poczęte (1825—1828).

Locutiones latinae et excerpta philologica ox ope-
ribus Horatii Flacci, Oornelii Taciti, Suetonii Tran-
quilli, Fabii Quintiliani... (1839—1841).
Notacye medyczne dotyczące homeopatyi (1833).
Nauka ratowania ludzi, znajdujących się w stanie

śmierci pozornój lub w nagłych niebezpieczeństwach
życia (1837).
Zasady medycyny sądowej (1835—1837).
Policya lekarska (1836).
Medycyna sądowa (1849—1850).
Historia medicinae et chirurgiae nee non morbo-

rum popularium (1845—1846).

Hecker, aptekarz dworu Władysława IV,
zarząd apteki objął po Hansie Merten. Był
on obecny przy sekcyi ciała Władysława
IV, zmarłego w Mereczu 1648 r.

Por. Kwiatkowski: Dzieje narodu polskiego za
Władysława IV.

* Hecker Aug. Fryd. (17638—1811).
Patologia i semiotyka krótko zebrana i ułożona

przez... a przetłómaczona przez H. Dziarkowskiego
radzcę ministeryi spraw wewnętrznych, dziekana
wydziału akademiczno-lekarskiego warszawskiego
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członka Tow. król. przyjaciół nauk i gospodarczo
rolniczego. D. Med. Warszawa, w druk. W. Dąbrow-
skiego, 1811, w 8-ce, str. III, 217. Ded. Stan. Sta-

szycowi.
Gedanken iiber die Natur und die Ursachen des

Weichselzopfes, zur Berichtigung der Theorie von

dem Zusammenhange zwischen órtl. und allgemein.
Krankheiten, ihren Metastasen und Krisen. Erfurt,
1810, w 8-ce, str. 216.

Hedinger Karol Fryderyk Henryk, urodz.
1804 r. w Rawiczu w Poznańskióm, nauk
lekarskich słuchał w Berlinie od 1822 r.,
stopień doktora medycyny osiągnął tamże
1828 r. Był lekarzem w wojsku pruskićm.
Observatio intestinorum partis intussusceptae et,

salva vita, per alvum dejectae. Berolini, lit. Aug.
Petschii, 1828, w 8-ee, str. 23. Diss. inaug.

Heffter Joh. Christ., practicus Zittaviensis.
De hydrocele cum testiculo sinistro indurato con-

juneta. (Primit. physico-med. Vol. I, str. 9I—101).
De infiammatione seroti cum testieulo dextro indu-

rato. (Tamże, str. 102—104).
De inflammatione seroti cum utriusque testieuli

infiammatione. (Tamże. str. 105—110).
O gorączee plamistćj robakami powikłanćj. (Tam-

że, E,IB).
O wydzielaniu żółci. (Tamże).
O wpływie zimy i o dyecie uczonych podczas zimy.

(Tamże, T. 111).

Heftler Lucyan, rodem z Częstochowy.
Ueber den Voxfall der Scheide und der Gebirmut-

ter. Berlin, 1875, w 8-ee, str. 32. Diss. inaug.

Hegel Konstanty, nie lekarz, artysta-
rzeźbiarz, ur. 1799 r.
Katalog muszkułów zewnętrznych ciała ludzkiego

dla użytku sposobiących się na artystów, którym
znajomość anatomii jest potrzebną. Wydany wraz
z statuą anatomiczną, na której tćż muszkuły nume-
rami są wskazane. Warszawa, J. Gliieksberg, 1845,
w 8-ce, str. 13.

* Heidenhain R., prof. fizyologii w Wro-
cławiu.
Tak zwany magnetyzm zwierzęcy. Rzecz miana

19 stycznia 1880 r. w Szlązkiem towarzystwie kultu-
ry ojczystój przez... Przełożył J. Polak. Warszawa,
nakł. księg, Lud. Polaka, 1680, w 8-ce, str. 68.

Heidenreich lózef.
Ob. Heydenreich.

Heiman Teodor, ur. w Warszawie 29
czerwca 1848 r., nauk lekarskich słuchał
od r. 1867 w warsz. szkole głównój; stopień
lekarza miał sobie przyznany 1872 r. przez
uniw. warsz. W r. 1873 został lekarzem
batalionowym wojska rossyjskiego. W r.
1879 uzyskał stopień doktora medycyny.
Obecnie jest ordynatorem w szpitalu ujaz-
dowskim.
Posocznica i ropniea chirurgiczna (septicaemia et
ZoÓ: (Gaz. lek. T. XIX, 1875, str. 25/—264,
13—278, 310—315, 320—332).
Kilka uwag o chloroformie. (Tamże, T. XX, 1876,

str. 53—60, 89—92).
„ O wpływie chlorku pilokarpiny na krążenie krwi
i wydzielanie potu. (Pam. t.l. w. T. LXXVI, 1880,
str. 33—89).

Sprawozdanie z czynności chirurgieznój szpitalnćj
= 35), 1879. (Medycyna, 1880, Nr. 30, 31, 52, 33,

,35).

Hedinger—Heinrich.

Przypadek choroby Sartów, (wrzód taszkencki,
paszachurda, jaman dżaragan). (Gaz. lek. 1882,
Nr. 39).
O głuchocie udanćj i sposobach rozpoznawania ta-

kowćj. Rzecz czytana na posiedzeniu tow. lek. war.
d. 7 listopada 1882. (Gaz. lek. 1883, Nr. 3, 4).

Heimann Benedykt, rodem z Litwy, nauk
lekarskich słuchał w Wilnie, gdzie 1829 r.
stopień doktorski osiągnął. Był późnićj
professorem chemii w uniw. moskiew-
skim.
De medendi methodo revulsiva. Vilnae, typ. J. Za-

wadzki, 1829, w 8-ce, str. 55. Diss. inaug.

Heimann H., wykładał prywatnie patolo-
gią w Wilnie, dla uczniów medycyny kosz-
tem rządu z Niemiee sprowadzonych.

Pathologiae medieae elementa. Vilnae et Varso-
viae, apud J. Zawadzki, Lipsiae, Kiihn, 1811, w 8-ee,
str. XII i 196.

Hein Jan Paterson, bardzo wzięty lekarz
w Polsce w drugićj połowie 17 stólecia,
sprawował obowiązki lekarza na dworze
Jana III. Późnićj osiadł w Preszowie, na
Węgrzech, gdzie został fizykiem miejskim,

Por. Erndtel: Varsav. phisie. illustr. 4. Lernet:
O morze.

Hainowicz Antoni, ur. 1842 r. w Grosty-
niu w Poznańskióm, do gimnazyum uczę-
szczał w Lesznie, nauk lekarskich słuchał
w Gryfii (1864—1868).
Onyx und Hypopyon. Greifswald, 1868, w 8-ce,

str. 28. Diss. inaug.

Heinrich Teodor, ur. 1790 r. w Wittem-
bergu nad Elbą; ukończywszy gimnazyum
w Salzwedel, przybył do Warszawy 1806r.
i został assystentem w Kassie głównćj ów-
czesnćój regencyi południowój; wkrótce ato-
li opuścił to miejsce i poświęcił się zawo-
dowi farmaceutycznemu. Ukończywszy na-
uki farmaceutyczne w ówczesnym wydzia-
le akademickim nauk lekarskich 1813 r.,
otrzymał stopień aptekarza i nabył aptekę
w Warszawie. Niebawem udał się do Ber-
lina dla studjowania nauk lekarskich,
a w Jenie stopień doktora medycyny uzys-
kał. Stopień ten, po obronieniu rozprawy,
był mu przyznany 1824 r. i przez uniwer-
sytet wileński. W r. 1818 został mianowa-
ny egzaminatorem i biegłym w rzeczach
dotyczących farmacyi przy komisyi woje-
wództwa mazowieckiego; obowiązki te speł-
niał lat 25. W r. 1822 został naznaczony
zastępcą profesora, 1024 r. rzeczywistym
profesorem chemii w instytucie agrono-
micznym; katedrę tę zajmował do 1831 r.
Nadto piastował różne urzędy: od r. 1844
był członkiem rady lekarskićj królestwa
polskiego; 1861 — członkiem rady głównój
opiekuńczćj zakładów dobroczynnych, bę-
dąc już poprzednio opiekunem szpitala
ewangielickiego i członkiem rady szpitala
Dzieciątka Jezus. Um. 14 września 1869 r.



Heinrich—Helbich.

On pierwszy zwrócił uwagę na ważność
szlamu i ługu Ciechocińskiego.
De aneyvrysmate arteriae iliaeae externae. Vil-

nae, 1824, w 8-ce. Diss. inaug.
Darstellung der chemischen Analyse der Heilquel-

len bei Busko in der Wojewodschaft Krakau. Wax-
schau, 1835, w 8-ce, str. 25, 1 rye.

Zbiór treściwy sposobów dochodzenia dobroci le-
karstw przy rewizyi aptek, oraz krótki wywód po-
stępowania przy wykryciu arszeniku. Warszawa, M.
Chmielewski, 1842, fol. podłużne, str. XII i 328,
1 tab.
O używaniu wód mineralnych naturalnych w od-

daleniu od źródeł, oraz opisanie ich składu chemicz-
nego, sposobu działania, wskazań i przeciwskazań
podług dzieł Hufelanda, Osanna, Ammona it.d. Wax-
szawa, 1842, w 8-ce, str. 103.

Toż, drugie poprawione i znacznie powiększone
wydanie. Warszawa, 1845, w 12-ce, str. 155.

To, wydanie trzecie poprawione i znacznie po-
mnożone. Warszawa, 1857, w 12-ce, str. 184.
Wspólnie z Fabianem opracował Farmacyę. Ob.

Fabian.
Łącznie z Schillerem Janem wydał:
Zbiór wiadomości chemiczno-farmaceutycznych pod

=p teoryi i praktyki podług najnowszych do-
świadczeń ułożony. (T. I: Chemia farmaceutyczna;
T. HI: Botanika; T. II: Zoologia). Warszawa, Orgel-
brand, 1852—53, w 8-ee, T.I, k.nl.6, str. 459;
T. II, str. XXVI, 3871, tab. 6; T. III, k. nl. 20, str. 560,
tab. 6.

Heinrich Aleksander, syn poprzedzające-
go, ur. w Warszawie26 sierpnia 1835 r.,
nauk lekarskich słuchał w akademii lekar-
skiój petersburskiej. Od r. 1861 jest leka-
rzem ordynującym w wojskowym szpitalu
ujazdowskim a nadto od r. 1879 sprawuje
obowiązki lekarza konsultanta w instytu-
cie panien alexandryjsko-maryjskim.
Zmiany na trupach cholerycznych w r. 1866. (Pam.

tow. lek. warsz. T. LVII, 1867, str. 125).
Przełożył dzieło Haesera (ob.).

Heintz de Palkenau Franciszek Karol, le-

karz rządowy przy kwarantannach na

Ukrainie za panowania Stanisława Augusta,

a późnićj w Stalinie na Litwie, zajmował

się z zamiłowaniem anatomią porównawczą,

rozbierał anatomicznie susły, napisał histo-

ryą naturalną łosia, którą zamieścił w opi-

sie swój geologicznój podróży po rzekach

Dnieprze i Prypeci w r. 1787 odbytćj

(druk. w Hamburgu 1802 r... On to

przełożył na język niemiecki dzieło Beau-

plan*a: opisanie Ukrainy (Wrocław, 1780).

W bibliotece willanowskićj znajduje się je-
go rękopis:

Deseriptio morbi epidemiei putridi in republiea po-

lona a 17 octobris 1780 ad 7 martis 1781 grassantis.
Por. Adamowicz: Krótki rys... str, 51.

* Heitzmamn C.
Rys chirurgii teoretycznój ogólnej i szczegółowćj

przez... (Z 92 dezeworytami w tekście). Warszawa,

druk. Gaz. lek. 1872, w 8-ce, k.2, str. 647iXI.

(przekład Mayzla).

Helbich Adam Bogumił, ur. 20 grudnia
1796 r. w Warszawie, średnie nauki pobie-

rał w szkołach pijarskich, medycyny uczył
się na wydziale akademicko - lekarskim
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(1813 — 1817), uposażony stypendyum m.
Warszawy wjlości 1,000 zł. rocznie. Osią-

gnąwszy 7 października 1817 r. stopień ma-
gistra medycyny, chirurgii i akuszeryi, po
krótkićj podróży naukowój za granicą,
wstąpił do służby wojska polskiegoi wnićj
_pizebył cztery lata, początkowo w stopniu
lekarza batalionowego. późnićj sztabowego.
Następnie był lekarzem obwodu Koniń-
skiego do r. 1827; tegoż roku pozyskał
w Berlinie stopień doktora medycyny.
Wróciwszy do kraju, osiadł w Kaliszu,
gdzie wkrótce prawością charakteru, szla-
chetnóm postępowaniem i znajomością rze-
czy zjednał sobie ogólną cześć. W r. 1831
pełnił obowiązki lekarza sztabowego, a od
9 maja t. r. lekarza dywizyjnego; w tym
czasie zaszczycony został krzyżem virtuti
militari. W r. 1840 przeniósł się na stały
pobyt do Warszawy. I tu również w krót-
kim czasie pozyskał ogólny szacunek i po-
wszechne zaufanie ludności miasta. Pomi-
mo zajęcia niezmiernie rozległą praktyką,
H. nie przestawał być orędownikiem nauki
lekarskiój krajowćj: w towarzystwie lekar-
skióm warsz. należał do najczynniejszych
ezłonków a prace jego stanowią ozdobę pa-

miętnika tow. tak pod względem rzetelno-
ści obserwacyi, bystrości sądu, jak teżi wy-

twornego języka. W r. 1847, gdy Natan--
son postanowił wydawać pierwsze czaso-

pismo tygodniowe lekarskie w Polsce—Ty-
godnik lekarski—H. wystąpił z gorącóm

poparciem i wraz z Le Brunem należaź do

redakcyi tego pisma. Wr. 1848 mianowany
został członkiem Rady lekarskićj Króle-

stwa Polskiego i egzaminatorem anatomii

przy potwierdzaniu stopni naukowych za-

granicznych. Jako ezłonek rzeczonćj Rady

FL nie mało opracował opinij sądowo-le-

karskich. a nadto brał udział przy układa-

niu projektu organizacyi akademii medy-

ko-chirurgicznój. 19 października 1867 r.

doczekał się uroczystego obchodu 50-letniej

rocznicy pozyskania stopnia naukowego

i pelnienia obowiązków lekarskich. W tym

dniu rektor Mianowski doręczyłjubilatowi
honorowy dyplom doktora medycyny

warsz. Szkoły Głównej a liczniezebrani ko-

ledzy przyklasnęli myśli Girsztowta i utwo-

rzyli ze składek kapitał, oddany pod zawia-

dywanie tow. lekarskiemu, z którego pro-

cent stanowi „premium naukowe imienia

Helbicha.* W tymże dniu Helbich, wzru-

szony oznakami czei, przeznaczył na rzecz

kassy wsparcia wdów i sierot po lekarzach

pozostałych 4,500 rubli. Niedługo potem

H. usunął się do życia prywatnego, prze-

niósł się do wsi Konar, w gub. radomskićj

i tam jeszcze przez lat 14 na łonie rodziny

używał słodkich owoców półwiekowych.
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trudów. Zasnął snem wiecznym 19 marca
1881 r. Zwłoki jego złożono 23 marca do
grobu rodzinnego na ementarzupowązkow-
skim.
De carbuneulo polonieo. Berolini, A. Petsch, 1827,

w 8-ce, str. 40. Dis. inaug.
Kilka słów o ropniach jamy szczęki górnej. (Pam.

lek. warsz. T. II, str. 71—80).
Obce ciała w wydrążeniu nosa. (Tamże, str. 80

do 85).
O czarnój kroście. (Tamże, str. 295—379).
Toż, w osobn. odb., bez w. m.i r. w 8-cee, str. 87.
O pomorze drobiu w r. 1830. (Pam. tow. lek. war.

T. I, 1837, str. 19).
Życiorys D-ra Brandta. (Tamże T. I, str. 513).
Hodernia pijawek. (Tamże, T, II, 1839, str. 1).
Dwa wypadki wypiłowania kości szczęki dolnćj.

(Tamże, T. III, 1840, str. 158).
Brak przyrodzony części płciowych. (Tamże, T. V,

1841, str. 141).
Zwężenie pochwy macieznój; podskórne przecięcie

m. constrietoris vaginae. (Tamże, T. VI, 1841, str.
434).

Ropień w wklęsłości kości biodrowój. (Tamże, T.
VII, 1842, str. 56).
Prostowanie niektórych w ciele ludzkiem skrzy-

wień. Z ryc. (Tamże, T. VIII, 1842, str. 162).
Sprawozdanie z czynności Tow. lek. warsz. w r.

1846, czytane na publicznóm posiedzeniu przez... d. 14
stycznia 1847 r. (Tamże, T. IX, 1843, str. 40).
O zapatrzeniu się niewiast brzemiennych. (Tamże,

T. X, 1843, str. 159. T. LV, 1866. str. 140).
Rak kiszek. (Tamże, T. XI, 1844, str. 175).
Kamyki żółciowe odehodzące pępkiem. (Tamże T.

XI, 1844, str. 180).
Ropień wątroby. (Tamże, T. XI, 1844, str. 190).
Wyłuszczenie ze stawu zrakowaciałój kości szczę-

kowój w jój wyrostku kłykciowym. (Tamże, T. XV,
2 p., 1846, str. 44).

Kilka słów o teoryi Rademachera. (Tamże, T. XIX,
1848, str. 48).

Obraz chorób panujących w Warszawie w r. 1846.
(Tamże, T. XIX, 1846, str. 51).

Tyfus i zimniea; zachodzenie jednej choroby na
drugą. (1846). (Tamże, T. XIX, 1848, str. 58).
o: cholery. (Tamże, T. XXXI, 1854, str.

139).
Cierpienia przewodów moczowych w'szkarlatynie.

(Tamże, T. XXXII, 1854, str. 1). Sprawozdanie i uwa-
gi nad powyższemi postrzeżeniami napisał Bącewicz.
(Tamże, T. XXXII, 1854, str. 16).

Zaparcie stolea bez przerwy 28 dni trwające;
śmierć. (Tamże, T. XXXII, 1854, str. 106).

Ciąża zewnątrz-maciczna; cięcie brzuszne; śmierć
matkii dziecka. (Tamże, T. XXXIII, 1855, str. 340).
Wycięcie narośli na Szyi u krwawca. (Tamże, T.

XXXIV, 1825. str. 344).
Tyfus obserwowany na osobie D-ra Oettingena;

śmierć. (Tamże, T. XXXV, 1856, str. 162).
O krwawcach. (Tamże, T. XXXVII, 1857, str. 57).
Opis choroby Tomasza Le Bruna i pośmiertne

otworzenie ciała jego. (Tamże, T. XXXVII, 1857,
str. 165).
Kusso przeciw tasiemcowi. (Tamże, T. XXXVIII,

1857, str. 5).
Pot połowiczny. (Tamże, T. XL, 1858, str. 5).
Czyszczenie miesięczne u dziewczynki w pielu-

chach. (Tamże, T. XL, 1858, str. 9).
O użyciu legawki czyli trąbki Ramadgego do le-
a2 piersiowych. (Tamże, T. XLII, 1859,
str, 40).

Hirszel Anastazy-Stanisław, wspomnienie po-
śmiertne. (Tamże, T. XLIII, 1860, str. 16).

Helbich.

Krótki rys dziejów wydawnictwa Pam. tow. lek,
warsz. (Tamże, T. XLIII, 1860, str. 22).
Wzmianka o panujących w porze letniej biegun-

kach u dzieci i o sposobach ich leczenia. (Tamże, T.
XLIV, 1860, str. 204),

Tracheotomia w krupie. (Tamże, T. XLIV, 1860,
str. 283, 400).
Dwa wypadki Śmierci u ludzi pracujących pod

wielkiem ciśnieniem powietrza. (Tamże, T. XLVI,
1861, str. 109).

Porażenie syfilityczne. (Tamże, T. XLVI, 1861,
str. 110).
Guz jajnika, wodna puchlina brzucha, 49 razy do-
sę! przekłócie brzucha. (Tamże, T. XLIX, 1868,

str. 70).
Wodna puchlina jajnika i brzucha. (Tamże, T.

XLIX. 1868, str. 76).
Wodna puchlina jajnika, jego pęknięcie i samo-

dzielne wyzdrowienie. (Tamże, T. XLIX, 1863,
str. 79). )
Wodna puchlina jajnika, jego pęknięcie i następne

sześciokrotne przebicie. (Tamże, T. XLIX, 1563,
str. 83).

Zapalenie jajnika, jego ropień, pęknięcie tegoż
przez pochwę maciczną. (Tamże, T. XLIX, 1868,
str. 86).

Zapalenie jajnika, jego ropień, pęknięcie tegoź
przez odbytnieę. (Tamże, T. XLIX, 1863, str. 87).
Uwagi nad powyższą pracą ogłosił H. Korzeniowski
(Tamże, T. XLIX, str. 384).

O zupełnój odrębności i różnicy ospy rodnićj od
waryoloidów. (Tamże, T. L, 1863, str. 270).

Chorea minor. Zastosowanie elektroterapii i gim-
nastyki. (Tamże, T. LII, 1864, str. 439).

Epidemia gorączki powrotnój w Kole, Gdańsku
i Petersburgu. (Tamże, T. LIX, 1865, str, 125).
Dwa przypadki sądowo-lekarskie, odnoszące się

do wątpliwego stanu umysłu. (Tamże, T. LV, 1866,
str. 27).

Szybkie wessanie wysięku opłuenego w połogu.
(Tamże, T. LV, 1866, str. 274).
Bąblica (pemphigus) u 75 letniego starca. (Tam-

że, 1. LV, 1866, str. 274).

Obrzmienie znaczne brzucha u dziecka. (Tamże, T.
LVI, 1866, str. 87).
Nagła Śmierć w reumatyzmie jako następstwo em-

bolii. (Tamże, T. LX, 1868, str. 264).

Ropień w okolicy śledziony, otworzenie do kiszek,
wyzdrowienie. (Tamże, T. LX, 1868, str. 267).
Pląsawica częściowa (na twarzy). (Tamże, T. LXI,

1869, str. 52, 106).
Odejście kamienia żółciowego stolcem (Tamże,

T. LXI, 1869, str. 170). Rozprawy nad tą obserwa-
cyą. (Tamże, T. LXI, 1869, str. 160, 215).

Rozbiór chemiczny rzeczonego kamienia żółeiowe-
go. (Tamże, T. LXI, 1869, str. 213).
Sekcya rzeczonćj chorój. (Tamże, T. LXI, 1869,

str. 285).
Lupus nasi. (Tamże, T. LXII, 1869, str. 407).
Chorea major. (Tamże, T. LXIII, 1870, str. 278).
Guzy hemoroidalne. (Tamże, T. LXIV, 1870, str. 76).
List otwarty do A. Helbicha z powodu powyźszćj

pracy p: J. Minkiewicza. (Tamże, T. LXV, 1871,
str. (6).
O wazjolojdach. (Tyg. lek. 1847, Nr. 18, 14, 15).
Kónigsbrunn. Zakład leczenia wodą i serwatkami.

(Tamże, 1848, Nr. 3).
Kaleka w domu Elerta. (Tamże, 1848, Nr. 5).
Zapalenie kiszki ślepej i zapalenie kiszek. (Tam-

że, 1848, Nr. 8).
Łaźnia parowa przenośna wynalazku P. Qssow-

skiego, (Tamże, 1848, Nr. 26).



Helm—Herden.

Uwagi nad chorobami panującemi (sprawozdania
umieszczane prawie w każdym numerze Tyg. lek. od
r. 1847 do 1851).
Odpowiedź na uwagi lekarza marynarki z Sewa-.

stopola nad rozprawą autora 0 krwawcach. (Tamże,
1857, Nr. 17).

Szczelina ujścia stoleowego (fissura ani Boyeri).
(Tamże, 1857, Nr. 18).
Morderstwo w obłędzie opilezym. Dochodzenie są-

dowo-lekarskie. (Gaz. lek. T. VI, 1869, str. 449—454,
471—474).

Dzieciobójstwo. Dochodzenie sądowo -lekarskie.
(Tamże. T. VII, 1869, str. 33—36, 55—57).

Dzieciobójstwo. Dochodzenie sądowo - lekarskie.
(Tamże, T. VIII, 1870, str. 529—582".
Nieżyt naraźny przewlekły kiszek (eatarrhus pe-

Pate chronicus intestinorum). (Tamże, T. IX, 1870,
str. 33—837).
Wypadki z nadużycia kawy. (Tamże. str. 257

do 262).
Złóg w oskrzelach. (Tamże, str. 311—313).
Uwagi nad „racyonalnóm leczeniem* dysenteryi.

(Tamże, str. 380—383).
Kurez pisarski. (Tamże, T. X, 1871, str. 438—441,

485—488).
Niektóre choroby języka. (Tamże, T. X, 1871, str.

613—618).
Nowotwór w jamie brzusznój. (Tamże, T. X, 1871,

str, 529—526).
Śmierć po pobiciu. Dochodzenie sądowo lekarskie.

(Tamże, T. XI 1871, str. 405—409).
Śmierć z poranienia głowy. Dochodzenie sądowo-

lekarskie. (Tamże, T. XII, 1872, str 209—215).
Obee ciała w odbytniey. (Tamże, T. XII, 1872,

str. 521—327)
(Wizerunek Helbicha wraz z życiorysem napisa-

nym przez Łuczkiewicza znajduje się w Kłosach,
1881, Nr. 823).

* Helm Teodor, ur. 1510 r. -
Uwagi o wodach mineralnych, mianowicie 0 Eger-

Francensbrun i Salzquelle, wyjęte z tygodnika me-

dycznego wiedeńskiego. Warszawa, druk. M. Chmie-

„lewskiego, 1842, w 8-ce, str. 17.

Helmuth Karol, ur. 1811 r. w Poznaniu,
do gimnazyum uczęszczał w rodzinnóm
mieście, nauk lekarskich słuchał w Berli-

nie (1831 —1835).
, De hysteria. Berolini, 1835, w 8-cee, str. 40. Diss.

inaug.

Heltzi Józef, rodem z Wołynia.
De ani fistula. Vilnae, A. Marcinowski, 1826,

w 8-ce, str. 40. Diss. inaug.

Hemsing Rotger, medicus regis Poloniae
(Vladislai IV).

Etlliche ungeriumten Dinge so in G. Lothi Messer-
tractat gestanden verbesserte relation von dem 19

Mai 1635 verschluekten und 9 Julii zu Kónigsberg
herausgeschnittenen Messer. Elbing, 1685, w 4-ce

Henning Dawid, rodem ze Wschowy, dok-
tór filozofii i medycyny, rajca wschowski,
umarł 30 listopada 1642 r. w 39-ym roku
życia.

Por. Starowolski: Mon. Sarmat, 381.

Henning, był lekarzem przy kapitule po-
znańskićj i urząd ten sprawował do 1714 r.
Ten zapewne H. otrzymał 1682 r. indyge-
nat szlachectwa.

Por. Gąsiorowski. Rozpr. o kanonikacie, 35. W.
Warszycki: Imiennik herbowy, 82.
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Henning, konsyliarz legacyi polskićj
w Gdańsku, uwięziony, w r. 1/94 był wy-
dalony z krajów pruskich.

Por. Gaz. warsz. z d. 26 sierp. 1794 r. Nr. 36.

Henryk z Kolonii, ob. z KoloniiHenryk.

Hepner Paweł Dominik, doktór medycyny,
zmarły 1641 r., był obrany 1627 r. rajeą
lwowskim.

Por. Gąsiorowski: II, 195. Chodynieeki: Hist. Liwo-
wa, 125. Żubrzycki: Kronika Lwowa, 265. Muczkow-
ski: Lib. promot. 295. X. Sadok Barącz: Pamięt.
dziejów, 278. Batowski: Niektóre rękopisma wzbiorze
Ossolińskich, 222, 325.

Hepner Franciszek Dominik, syn Pawła,
doktór medycyny, r. 1646 obrany był rajcą
lwowskim. Um. 1649 r.

Por. Zubrzycki: 1. e. str. 290.

Herberski Wincenty Władysław, początko-
wo (1807) oddawał się agronomii, następ-
nie przerzucił się do nauk lekarskich, któ-
re ukończył w Wilnie 1812 r. Od r. 1813
do 1824 był adjunktem klinicznym J. Fran-
ka, a po jego wyjeździe objął katedrę pato-
logii szezegółowój i kliniki terapeutycznćj.
Um. 1826 r.
De hydrope speeus vertebralis. Vilnae, typ. Za-

wadzki, 1812, w 8-ee, str. 36.

* Herbich Franciszek, b. lekarz pułkowy
wojska austryackiego, członek tow. nauk.
krakowskiego, uczony botanik, ur. 1790 r.,
um. 1865 r. -

Naehricht iiber die in Galizien im Sandecer Kreise
befindlichen Szczawnicer Gresundbrunnen. Wien,
1631, w 8-ce, str. IV i 34, 1 rye.
Wiadomość o znajdującóm się w Galieyi źródle

zdrowia w Szezawnieach. Po niemieeku wydana
przez.. na ojczysty oddana język przez Wineentego
Baliekiego, plebana w Lisigórze. Tarnów, 1831,
w 8-cę, str. 51.
Aqdditamentum ad floram Galiciae. Leopoli, 1881,

w 8-6e, str. 19.
Selectus plantarum rariorum Galiciae et Bucovi-

nae. Ozerniowee, 1836.
Stirpes rariores Bueovinae. Stanisławów, 1853,

w 8-ce, str. 69.
Flora der Bukowina. Leipzig, w 8-ce, str. 460.
Ueber das Vorkommen der Aldrovanda vesieulosa

L. um Krakau. (Verhandlungen der zoologisch-bota-
nisehen Gesellschaft in Wien, 1858, VIII, str. 113).

Pfanzengeographische Bemerkungen iiber die
Wiilder Galiziens. (Tamże, 1860, X, str. 3599—2366).

Beitriige zur Flora von Galizien. (Tamże, 1860, X,
str. 607—634).
Ueber die Verbreitung der in Galizien u. der Bu-
AC wildwachsenden Pflanzen. (Tamże, 1861, str.
3-—70).
Bemerkungen iiber den bei Krakau wildwachsen-

den Sarothamnus rulgaris Wimmer. (Tamże, 1861,
XI, str. 399—402).
Przyczynek do jeografii roślinnój Gźlieyi i uwagi

nad nauką botaniki. (Rękopis). ę

Herden Benjamin, rodem ze Wschowy,
doktór medycyny, osiadł 1689 r. w Toru-
niu, gdzie wielkićj używał wziętości. Um.
15 stycznia 1704 r.

Por. Zerneke: 1. e. str. 391, 438. Gąsiorowski:
U, 198.
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Herfurt Jan Zygmunt, (Oberzycko-Var-
soViensis).
De medici officio in dijudicandis dubiis lethi gene-

ribus extispicio legali non deelaratis. Francofurti ad
Viadrum, 1810, w 8-ce. Diss. inaug.

Hering (Haering) Piotr Paweł, rodem
z Warszawy.
De hydrothorace. Lipsiae, '1790, w 4-ce, k. nl.3,

str. 40. Diss. inaug. Ded. Stanisławowi Augustowi.

Hering Teodor, spółczesny laryngolog
warszawski, ur. w Warszawie 1 maja 1847
roku, do gimnazyum uczęszczał w Wrocła-
wiu i Warszawie, nauk lekarskich słuchał
(1864 — 1869) w warsz. Szkole Głównój.
Podczas wojny francuzko-pruskićj (1870—
1871) pracował w szpitalu w Ohalons-sur-
Marne jako lekarz petersburskiego komi-
tetu Czerwonego Krzyża. Wydoskonaliw-
szy się w swój specyalności w Wiedniu
i Berlinie, od r. 1875 mieszka stale w mieś-
cie rodzinnóm. Od r. 1881 jest ordynato-
rem w oddziale dla chorób gardła, krtani
i nosa w szpitalu św. Rocha.
O ruchach gwiazdowatych komórek barwniko-

wych io zależnych od nich zmianach koloru skóry
u żab. (Gaz. lek. T. V, 1868, Nr. 17, 18, 21).

Toż, w osob. odb. Warszawa, 1863, w 8-ce, str. 15.
__ 0 jadzie gnilnym. Praca dokonana wspólnie z J.
Brzezińskim. (Tamże, T. VI, 1869, str. 781—786,
829—832, 848—851, 861—864).
Badania nad istotą i zaszczepialnością gruźlicy.

(Pam. tow. lek. warsz. 1872, T. LXVIL, str. 5, 11).
Histologia gruzełka i teorye jego powstawania.

(Tamże, T. LXVII, 1872, str. 23).
O stosunku gruźlicy do zapalenia, rozprawa

uwieńczona nagrodą imienia D-ra A. Helbicha.
(Tamże, T. LVIX, 1873, str. 1,117). Rozprawę po-
wyższą ocenił W. Brodowski. (Tamże, T. LXVII,
1872, str. 286, T. LXVIII, 1872, str. 361).

Histologische und experimentelle Studien iiber die
Tuberculose. Berlin, A. Hirschwald, 1873, w 8-ce,
str. 110, 6 tab.

Toż, po rossyjsku w Wojenno-medicinskom żurna-
le, 1873.
Studya nad gruźlicą. (Medycyna, 1873, Nr. 14,

15,16):
O przewlekłóm Sluzotokowóm zapaleniu błony ślu-

zowój nosa, gardzieli i krtani, z następowóm zwęże-
niem błoniastem tehawiey. (Tamże, 1877, Nr. 41, 42).

Niezwykły przypadek zwężenia krtani wywołany
przedziurawieniem struny głosowćj. (Tamże, 1879,
Nr. 39).
Q nowszych sposobach badania i leczenia chorób

jam nosowych. (Medycyna, 1880, Nr. 5, 6, 7, 8, 9).
Indygo w moczu (indiguria). Praca dokonana

wspólnie z H. Fudakowskim. (Pam. tow. lek. warsz.
T. LXX, 1874, str. 9. Gaz. lek. T. XVI, 1874, str. 65).

Błona poprzeczna przedziurawiona w tchawicy po-
niżój strun głosowych. (Tamże, T. LXXI, 1875,
str. 401).
Modyfikacya przyrządu Tobold'a do sztucznego

oświetlania krtani. (Tamże, T. LXVII, 1876, str. 614).
Polipy w krtani. (Tamże, T. LXXII, 1876, str. 617).
Przypadek błoniastego zwężenia tchawicy. (Tam-

że, T. LXXIV, 1878, str. 30—35).
O leczeniu zwężeń krtani za. pomocą metody

Sehroetera. (Tamże, T. LXXIV, 1878, str. 158—167).
O lampie tleno-naftowćj. (Tamże, T. LXXIV, 1878,

str. 549 — 550).

Herfurt—Herka.

O nowszych metodach badania i leczenia chorób
jam nosowych. (Tamże, T. LXXVI, 1880, str. 161
do 163).
O badaniu jam organizmu za pomocą polyskopu.

(Tamże, T. LXXVII, 1881, str. 206—211).
O cierpieniu adenoidalnem migdałka gardzielowe-

go. (Tamże, T. LXXVII, 1881, str. 396—298).
Sprawozdanie z pierwszego kongresu laryngolo-

gów odbytego w Medyolanie we Wrześniu 1880 r.
(Kronika lekarska, 1880, Nr. 21, 22, 23).
Ein neues Stativ. fiir laryngoseopische Beleuch-

tungsapparate. (Wien. med. Presse, 1877, Nr. 13).
Pęknięcie błony śluzowćj krtani (fissura m. muco-

sae laryngis). (Gaz. lek. FT. XXV, 1878, str. 1 —8.
Pam. tow. lek. T. LXXTV, 1878. str. 540—548).

Igła w zatoce połykowo-krtaniowej lewój (sinus
pyriformis), wydobycie. (Gaz. lek. T. XXV, 1878, str.
147—148),

Toż, po niemiecku. (Wien. med. Presse, 1879,

Nr. 11).
O operacyi polipów krtani metodą wewnątrz krta-

niową, na podstawie 24 obserwacyj opracował...
Warszawa, Gebethner i Wolfi, druk. Gaz. lek. 1879,
w 8-ce, str. 1, 72, I tab. i 24 drzeworyty. (Osob. odb.
z Gaz. lek.).
Un cas de paralysie des muscles erieoarytnoidiens

postórieurs, suivie de paralysie glosso-labiolaryn-
góe. (Oompte-rendu du congrós international de la-
ryngologie de Milan, septembre 1880, publić par Ch.
Labus. Milan, 1881).

Ciała obce i złogi wapienne w jamach nosowych
(rhinolity). (Gaz. lek. 1881, str. 29—32).

Toż, po niemiecku, w Monatsschr. f. Ohrenheil-
kunde, 1881, Nr. 5).
O przewlekłóm zapaleniu gardzieli ze szczególnóm

uwzględnieniem t. z. pharyngitidis lateralis. (Gaz. lek.
1851, str. 320—326, 343—350).

Przyczynek do kazuistyki ciał obcych w krtani
i przełyku. (Tamże, 1881, str. 933—938).
O wynikach mechanicznego leczenia zwężeń krta-

ni. Rzecz czytana na 7 zjeździe międzynarodowym
lekarskim, odbytym w Londynie w sierpniu 1881.
Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1882, w 4-ce,
str. 41. Osobn. odb. z Gaz. lek. 1882, Nr. 9, 10.

Toż, po franeuzku w Annales des maladies de
Poreille et de larynx, 1882.
Z kazuistyki szpitalnój oddziału dla chorób gardła,

krtani i jam nosowych w szpitalu Św. Rocha. Tyfus
'krtaniowy i jego stosunek do zapaleń ochrzęstnój
i zwężeń krtani. (Gaz. lek. 1882, Nr. 50, 51, 52).

Zur Technik der Dilatation bei Larynxstenosen.
(Wien. med. Presse, 1882).

Multiple Fibrome der Haut (Neurofibromata Re-
cklinghauseni), subchordales Fibrom der hinteren
Larynxwand, perichondritis arythenoidea, Tubercu-
losis. (Tamże, 1883).

* Heryng, Hertmann, Szempel.
Leczebnik homeopatyczny domowy, tłumaczony

z dzieł D-rów Herynga, Hertmana i Szempla przez
1. Podwysockiego. Kijów, 1854, w 8-ce, str, VI i 89.
Domowy lekarz homeopata podług dzieł D-rów

Herynga, Testa i innych przez I. Podwysockiego.
Wydanie drugie poprawne i znacznie pomnożone.
Warszawa, S. Orgelbrand, 1850, w 8-ee, str. 372.

Herka (Hercius) Kazimierz Stanisław, ro-
dem z Kurzelowa w Sieradzkióm, doktór
medycyny i teologii, profesor w akademii
krakowskićj, wydawca kalendarzy.

Bankiet narodowi ludzkiemu; od Monarchy Nie-
bieskiego zaraz przy stworzeniu Świata z różnych
ziół, zbóż, owoców, bydląt, zwierzyn, ptastwa, ryb
ete. zgotowany, których tu każdych z osobna zdrowiu
ludzkiemu służących y szkodzących, własność, krót-



Hermann—Herrenschwand.

ko w tey książeczce przez M. Stanisława Kazimierza
Herciusza phil. i med. doktora, z różnych authorów
zebranie y opisanie znaydziesz. Kraków, w drukarni
u dziedzieów StanisławaLenczowskiego Bertut., 1660,
W 4-ce, str. 6167. Przyp. Franciszkowi Koryciń-
skiemu.

Kalendarz na rok pański 1653. Po przestępnym
i przybyszowym pierwszy. Przez Stanisława Herciu-
sa philosophiey i medieyny doktora y mathematika
z pilnością napisany. Ad Molendinum Patochianum
die arehidioecesi Gnesnensi. Apud Petrum Elert.
W 16-ce, ark. 21a.

HMEPOAOTELON abo kalendarz świąt rocz-
nych y biegów niebieskich, z wyborem czasów
y z Aspektami na rok Pański 1669 przybyszowy a po
przestępnym pierwszy przez Stanisława Hercyusza,
medicyny doktora y astrologa z pilnością dla pos-
politego pożytku y przestrogi napisany. Kraków,
druk. Woyciecha Siekielowicza, w 16-ec. I wiele in-
nych kalendarzy.

Por. Wizer. i roztrząsania naukowe 1839, XLVIII,
str. 144. Gąsiorowski: I, 296. II, 269—273.

Hermann Daniel, rodem z Neidenburga,
był lekarzem i sekretarzem królewskim.
Um. 29 grudnia 1601 r.
Carmen de vita litterata.

w 4-ce, k. 11.

De rana et lacerta succino prussico insitis. Ora-
coviae, 1584, w 4-ce. Przypis. Janowi Zamoy-
skiemu.
Panegyris in eoronationem Sigismundi III. (Cra-

coviae, 1588).

Academiae Samoscianae recens institutae intima-
tio. Rigae, Mollinus, 1594, w 4-ce.
De monstroso partu d. 18 Augusti 1595, in dis-

trietu ascherodensi Livoniae in lueem edito et de re-
bus quae praeter naturae ordinem fiunt, diseursus.
Rigae, Mollinus, 1596, w 4-ce.

Liyoniae afflictae ad S. R. Majestatem et ordines
z: Polonae supplicatio. Rigae, Mollinus,

Ki
Poemata academica aulica. Rigae, Mollinus, 1614,

W 4-00.

De Livoniae statu instabili ex fundamentis philo-
sophieis, w 4-ce, k. 1.

Por. Siarczyński: I, 182. Bandtke: hist. druk. II,
300. Wiszniewski: VI, 331. Encyklop. 1I, 646.

Herman Efraim Bogumił, doktór medy-
cyny, rodem ze Szląska, był przez lat 60
lekarzem obwodowym w Bojanowie w Po-
znańskićm. Wspólnie z Neufeldem wyda-
wał w latach 1750—1758 Primitiae physi-
co-medicae.
De ietero eum febre octana (Primit. phys.-medic.

T. I, str. 24—31).
De uleere uteri cancroso. (Tamże, str. 69—74).
De cholera sieca. (Tamże, str. 75—84).
De morte subitanea ex uteri ruptura. (Tamże, str.

85—90). |
De plica polonica. (Tamże, str. 168—187).
De superfoetatione. (Tamże. str. 214—223).
De cura febrium malignarum. (Tamże, str. 224

do 282).
De nyctalopia. (Tamże, str. 233—240).

W II tomie tegoż czasopisma umieścił:
Zaśniad znaleziony w maciey panny.
O krwotokach macicznych.
O gorączce ciągłćj powstałćój w następstwie spo-

życia mięsa bydląt zarażonych.
O zgorzeli moszny.

Regiomonti, 1575,
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O szezawie szląskićj Altwasserskiej.
O ślepocie powstałej w następstwie nienależytego

zażywania kory chinowój w trzeciaczee.
W III tomie tego czasopisma ogłosił:
Osłabienie pamięci i porażenie języka, w następ-

stwie powstrzymania odpływu homoroidalnego.
Złośliwa gorączka kataralna.
01. momordicae jako lek na biegunkę.
O utrudnionym oddechu przy wodnćj puchlinie.
De impotentia virili.

* Herman L.
Rys fizyologii człowieka. Przełożył Szymon Portner.

Z dodaniem przedmowy i wielu objaśnień przez D-ra
Hoyera, profesora zwyczajnego w Szkole Głównój
warsz. Warszawa, nakł. księgarni J. Błaszkowskie-
go, druk. K. Kowalewskiego, 1865, w 8-ee, str. XXIX
i 465. :

Herrmann Nepomucen Antoni, doktór filo-
zofii i medycyny, radca dworu Stanisława
Augusta, nauki lekarskie ukończył w Pra-
dze.
Opuseulum impedimenta quaedam sanitatis eom-

munia exhibens. Lublini, typis S$. R. M. in collegio
pp. Trinitariorum, 1752, w 8-ee, str. II, 90i V.

Diss. de speeulo caustieo eujus focus jaxta datam
rectam, in omnimodam distantiam dirigi et promove-
ri potest. Leopoli, typ. viduae Jos. Piller, 1784,
w 4-ce, k. 19.

Hermanni, lekarz krakowski, zmarły przed
1443 r. Po jego śmierci opiekunem pozo-
stałój wdowy obrany był Grzegorz Fiol.

Por. Grabowski: Star. wiad. o Krakowie, 267.

Hermanowicz Feliks, rodem z Pławanie.
w król. Polskióm.

Recherches sur la nature des maladies vćnćrien-
nes. Montpellier, 1834, w 8-ee, str. 9. These.

* Hermbstaedt Zygm. Fryderyk.
Nauka o rozbiorze roślin podług zasad fizyczno-

chemicznych... z niemiec. na polski język przez E. O.
Klemensa Nowiekiego wyłożona. Warszawa, w dr.
W. Dąbrowskiego, w 8-ce, k. nl. 2, str. 126, spisu k.
nl. 2. Ded. profesorom wydz. akademieko-warszaw-
skiego nauk lekarskich: Hyacyntowi Dzarkowskie-
mu, Augustowi Wolff, Janowi Freyer, Józefowi Cze-
kierskiemu, Franciszkowi Brandt, Józefowi QCeliń-
skiemu, Jakóbowi Hoffmann, Ignacemu Zabellewiczo-
wi. Wydane razem z dziełkiem I. B. Tromms-
dorffa: ć
Chemiczny probierczy. gabinet czyli wiadomość

o użyciu i własnościach odczynników (reagentium)—
z niemieckiego na polski język wyłożony przez E. O.
Klemensa Nowickiego, str. 135—168.

Herrenschwand Jan Fryderyk, ur. w Mo-
rat w Szwajcaryi, nauki lekarskie odbywał
w Strasburgu, Jenie i Halli; ukończył
w Lejdzie1737 r. Początkowo był lekarzem
gwardyi szwajcarskićj Ludwika XV; za ra-
dą Regemanna sprowadzony do Polski
w pierwszych latach panowania Stanisława
Augusta, którego był nadwornym lekarzem
(od 1764 do 1773). Podczas krótkiego swe-
go pobytu w Polsce wygotował memoryał
dotyczący założenia akademii lekarskiej
w Warszawie. Memoryał ten wniesiony
na sejm 1768 r. wywołał uchwałę, mocą
którój miała być założona akademia nauk
lekarskich i przyrodniczych i na ten cel
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corocznie 400,000 złp. ze skarbu koronnego
przeznaczono. Zbawienna ta uchwała wy-
konaną nie byłazpowodu zamieszek wyni-
kłych wówczas w kraju. H. już w 1767r.
przypuszczony był do indygenatu szlachec-
twa polskiego (Konsystucya sejmu extra-
ordynaryjnego z 1767 r. str. 327). Um.
1796 r. w Bernie, gdzie był: fizykiem
miasta,

Wypis z memoryału podanego królowi JMości
przez 1. P. Herrenschwand doktora medicinae aka-
demii lejdejskićj, jednego z liczby w Bernie zgroma-
dzenie ekonomiczne składających, przedtem doktora
gwardyi szwajcarskićj króla JMości francuzkiego,
dawnego pierwszego doktora i konsyliarza nadwor-
nego, w którym pokazuje zbawienne skutki lekar-
skićj nauki w innych państwach, aby podobnym spo-
sobem Polska z nich korzystała. 1 arkusz, w 4-ce,
bez r. i m. d.

Por. Łukaszewicz: Hist. szkół, II, 108, 104, Gąsio-
rowski: III. 167. Roezn. T. P. N. X, 345. XIII, 507,

Hertz Aleksander, ur. w Warszawie 27
maja 1840 r., ukończywszy  gimnazyum
w mieście rodzinnóm w r. 1854, oddał się
się naukom przyrodniczym w uniwersyte-
cie moskiewskim, po rokn przeniósł się do
warsz. akademii medyko-chirurgicznój, na-
stępnie wyjechał do Wrocławia, i tam w r.
1864 stopień doktorski osiągnął. Lat kilka
trudnił się wykonawstwem  lekarskióm
w Ozorkowie, obecnie stale przebywa
w Warszawie.
De dementia paralytica. Vratislaviae, typ. A.

Neumanni, 1864, w 8-ce, k. nl. 3, str. 20, k, nl. 2.

O działaniu kwasu arsenawego na organizm.
(Tyg. lek. 1867, Nr. 3).

Hesse Bernard, rodem z Krakowa a nie
z Gracu, jak mylnie jest wymieniony w wy-
kazie doktorów i profesorów w uniw. krak.,
stopnie filozoficzne uzyskał w akademii ja-
giellońskićj 1422 i 1425 r. Do wydziału le-
karskiego należał od 13 lipca 1450 r. W r.
1464 był wybrany wraz z innymi do przej-
rzenia przywilejów i poprawy ustaw aka-
demii. Um. około r. 1465.

Por. Wiszniewski: TV, 384. Rocz. wyd. lek. II, 45.
Łukaszewicz: Hist. szkół, III, 88. Muczkowski: 1. e.
15, 17. Oettinger: 1. e. str. 84.

Hetter Adam, rodem z Krakowa należał
do wydziału lekarskiego akademii krakow-
skićj w początkach XVI wieku.

Por. Rocz. wyd. lek. II, 46. III, 444.

*_Heucher Jan Henryk (1677—1747), pro-
mowany do stopnia doktora medycyny
w Wiedniu w r. 1700, od r. 1713 był leka-
rzem nadwornym Augusta II, króla pol-
skiego. Pozostawił liczny zbiór skamie-
niałości, zebranych nad brzegami Wisły
i wydał wiele pism Jekarskich, które
do bibliografii polskićj nie należą. Wy-
mienia je Gąsiorowski: (1. c. II, 364—366,
435, 455).

Hertz—Hildenbrand.

Por. Roczn. tow. przyj. nauk, T. X, 336. Łabęcki:
Górnictwo w Polsce, T. II, 530. Erndtel: Varsavia
physiee ill. str. 44).

* Heuselmann, doktór med., był sprowa-
dzony z Węgier na początku panowania
Augusta III przez Jana hr. Braniekiego,
kasztelana krak.

Por Roczn. T. P. N. T. X,.345.

Heydenreich Józef, rodem z Warszawy.
Essai sur le mal vertóbral de Pott. These prósen-

tóe... le 29 Aoit 1836 par J. Ld. Heydenreich, de Var-
sovie. Montpellier, J. Martel, 1836, str. 20.

Heysius Ernest Gotfryd, rodem z Gdań-
ska, nauk lekarskich słuchał w Leydzie
i w Montpellier, był od r. 16835 profesorem
fizyki i medycyny przy gimnazyum gdań-
skióm. Umarł 1692 r. w 36 r. życia.

Diss. de dbroystpla. s. spontanea morte. Mons-
pellii, 1682, w 4-ce. Diss. inaug.
De cantharidibus. Francofurti ad Viadrum, Chr.

Zeitler, 1687, w 4-ce, str. 32. Diss. inaug.
Toż, tamże, 1692, w 4-ce, str. 32.
Oratio de medico religioso. Gredani, 1688, w 4-ce.
Nadto ogłosił Drelincurtii experimenta anatomiea.

Leydae, 1634, w 12-ce.
Por. Pretorius E.: Athenae gedanenses, str. 145.

Jócher: 1. e. T. IL, str. 1588.

Hibl Józef.
Cacodermata syphilitica. Viennae, Ueberreuter,

1841, w 8-ce, str. 48. Diss. inaug.

Hiehnel, rodem Sas, był lekarzem przy
dworze Augusta III.

Por. Roczn. T. P. N. X, 3389. Gąsiorowski: II, 397.

Hierovius inaczćj Kościołek Bartłomiej,
rodem z Torunia, od r. 1596 był fizykiem
rodzinnego miasta; 7 maja 1601 r. usunięty
od tych obowiązków za uchybienie, jakiego
się dopuścił względem rady miejskićj, prze-
niósł się do Gniezna, gdzie został (1604) le-
karzem kapituły z pensyą roczną zł. 200.
Umarł 1612 w podróży do Warszawy.

Por. Zerneke: 1. e. str. 251. Gąsiorowski: Rozpra-
wa. o kanonikacie... str. 20.

Hildebrand Henryk, rodem z Rydzyna
(Rydzynensis Polonus).
De partium homini essentialium numero. Lipsiae,

1671. w 4-ce.

Hildebrandt, lekarz powiatu piotrkow-
skiego, w czasie panującćj w obrębie jego
urzędowania 1812 r. gorączki tyfoidalnćj,
napisał rozprawę o tejże chorobie, zamiesz-
czoną w gazecie Ks. Poznańskiego 24 lute-
go 1813 r.

Por. Gąsiorowski: III, 290.

Hildenbrand Jan Walenty, ukończywszy
nauki lekarskie w Wiedniu 1784 r., przyjął
obowiązek domowego lekarza u hr. Mnisz-
cha na Wołyniu i tam wkrótce takiój na-
był wziętości, iż go, juź po dwu latach,
król Stanisław August tytułem nadworne-
nego radcy zaszczycił. W r. 1793 otrzymał
katedrę nauczycielską w nowoutworzonym
uniwersytecie lwowskim; w r. 1805 prze-



Hindemith—Hirschfeldt.

niósł się na posadę profesora praktyki le-

karskiój do Krakowa, skąd już po roku po-

wołany został do Wiednia. Tam oprócz

professury, objął 1811 r. zarząd ogólnego

szpitala i połączonych z nim sanitarnych

zakładów, a nadto w r. 1814 został miano-

wany radeą przy rządzie niższój Austryi.

Porażony na katedrze, um. 31 maja 1818 r.

w 55 r. życia, Cenne dzieła tego męża do
literatury polskićj nie należą.

Księga o zarazach i chorobach rogatego bydła,

owiec i świń, dla mieszkających po wsiach. Tłum.

z niemieckiego. Warszawa, 1/92, w 8-ce, str. 148.

Hindemith Aleksander, ur. 1836 r. w Ka-

liszu, do gimnazyum uczęszczał w Piotrko-
wie, nauki lekarskie ukończył w Dorpacie
1865 r. Początkowo praktykował w Żar-
kach; w r. 1866 przeniósł się do Kalisza,
gdzie 1867 — 1872 był lekarzem szpitala ś.
"rójey, 1872 — 1877 lekarzem powiatu.
W r. 1878/9 brał udział w wojnie wschod-
nićj jako starszy chirurg. Obecnie zajmuje
się wykonawstwem lekarskióm w Ka-
liszu.
Przetoka pęcherzo-pochwowa, tampon przebywa-

jący w pęcherzu przez 6 tygodni. (Pam. tow. lek.
warsz. T. LVIII, 1867, str. 119).

Hindenburg Wilhelm, ur. 1799 r. w Miń-
sku litewskim, nauki lekarskie ukończył.
w Wilnie 1821 r.; następnie zajmował się
wykonawstwem lekarskióm w gub. miń-
skićj, 1825 r. objął obowiązki lekarza po-
wiatowego w Jelnie, w gub. smoleńskićj;
w 1838 r. przeniósł się do Mińska litew-
skiego, gdzie mianowany został akuszerem
przy urzędzie lekarskim. W r. 1840 został
lekarzem przy szpitalu więziennym tamże,
Qzas niejaki piastował godność prezesa t0-
warzystwa lekarskiego w Mińsku, W r.
1871 doczekał się uroczystego obchodu
50-letnićj rocznicy zawodu lekarskiego.
Mieszkańcy Mińska w celu uczczenia jego
pamięci, ustanowili stypendyum jego imie-
nia przy miejscowóm gimnazyum. Um. 18
lutego 1877 r.

Hippocrates.
Z dzieł ojea medycyny staraniem polaków wyszły

następujące:

Hippoeratis Qoi Aphorismorum antiqua et Nieolai
Leoniceni Vineentii nova interpretatio. Ejusdem:
Praesagiorum sive Prognosticorum antiqua et Gu-
lielmi opi recentior interpretatio. Ejusdem: Jusju-
randum M. Fabio Calvo Rhavennate interprete.
OracorViae, typis H. Vietoris, 1532, w 4-ce.

Praesagiorum libri tres a Petro Vedelicio latine
redditi et uberrimis commentariis explanati. Oraeo-
Viae, H. Vietor, 1532, fol.

De diaeta humana libri tres, Petro Vedelieio in-
terprete. Oracoviae, H. Vietor, 1533, w 8-ce. Ded.
Piotrowi Kmieie.

„ De morbis vulgaribus libri septem a Petro Vede-
licio ia latinam linguam eonversi. Qracoviae, Vietor,
1085, w 8-ce.
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Epistola moralis. Joannes Benedietus dedie. Joan.
Tarnovio. Oraeoviae, Heliez, 1540.
Hippoeratis/Qoi libellus de urinarum significatione

(ex) Domini de Raygoza (interpretatione) a Stani-

slao Rosato editus, w 4-ce.

Qoacae praenotiones, graece et latine. Cum Yer-

siaue Anutii Foćsii, et notis Joh. Jonstoni. Amstelo-
- dami, Elzevir, 1660, w 12-ee.

Zbiór niektórych celniejszych aforyzmów z dzieł

Hipokratesa y Celsa. Warsz., Dufour, 1798, w 8-ce,

str. 77 i 15.
Hippokratesa aforyzmy i rokowania (atpoptoot

401 Tpojywoco) oraz przysięga (60406) wykony-
wana przez lekarzy-kapłanów Eskulapa przełożone
z języka greckiego na polski przez Henryka Łucz-

kiewicza... i wydane na mocy uchwały rady wycho-

wania publicznego nakładem władzy edukacyjnej

królestwa polskiego. Watszawa, w druk. rządowej,

1864. w 8-ce, str. XI i 188. Ded. J. Mianow-

skiemu.
Kilka wyjątków z księgi Hippokratesa o powie-

trzu, wodach i miejscach, z greckiego przełożył i kil-

ku wyjaśnieniami opatrzył prof. dr. Józef Oettinger.

Kraków, druk. Uniw. Jag. 1880, w 8-ce, str. 12. Odb.

z Przegl. lek.

Hiernes v. Hirneys, lekarz Maryi Teressy,
sprowadzony do Polski przez Pawła San-
guszkę, późnićj był lekarzem Potockiego,

wojewody kijowskiego. W początkach dru-

giój połowy XVIII stólecia cieszył się ol-

brzymią praktyką a do Żartakowa, stałego

miejsca jego pobytu, zjeżdżano się z odle-

głych okolie Ukrainy, Wołynia i Podola.

O piśmie jego zob. Haur. Miał H. dokonać

rozbioru wody mineralnćj Kozińskićj (Kru-
piński, str. 66).

Por. Roczn. T. P. N. II, 345.

Hirsch Wolf, rodem z Łobżenicy (lobzen-
za polonus, natione hebraeus) wydał:
De haemorrhoidibus albis. Giesae, typ. J. J. Brau-

nii, 1779, w 4-ce, str. 28. Diss. inaug.

*_Hirschel.
Uzdrawiająca skuteczność Egerskiej wody mine-

ralnój z źródła Wiesenquelle zwanego w chroniez-
nych cierpieniach żołądka, przez Dr. H... str. 4.

Hirschfaenger Jakób Hieronim, ur. 1813r.
w Krakowie, nauk lekarskich słuchał od

r. 1833 w uniw. jagiellońskim a od 1834 do
1839 we Wrocławiu.
De puerperarum metrorrhagia. Vratislaviae, 1889,

w 8-ce, str. 20. Diss. inaug.

* Hirschfeld H.
Skutki kuracyi kąpieli w solanee w Kołobrzegu,

oraz wiadomość statystyczna o stosunkach klima-
tycznych i zdrowia w tutejszóm mieście dotyczących,
jako też o ehemieznój własności solanki. Tłumacze-
nie z niemieckiego. Rogoźno, 1860, w 8-ce, str. 58.

Hirschfeldt Ferdynand Sturm, ur. w Pra-
dze czeskićj 1737 r., nauk filozoficznych,
prawnych i lekarskich słuchał w Wiedniu,
gdzie 1766 r. stopień doktora medycyny
uzyskał. Początkowo był lekarzem ks.
z ÓzartoryskichLubomirskićj, późnićj przez
Stanisława Augusta mianowany został le-
karzem korpusu kadetów. Za Księstwa

Warszawskiego był radcą ogólnój rady le-
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karskićj i ordynatorem wszpitalu ś, Rocha.
14 maja 1816 r. obchodził jubileusz 50-let-
niego zawodu lekarskiego; wówczas uczcił
go mową pochwalną Dziarkowski (ob.).
Molski Marcin napisał wiersz na cześć Hirsehfeld-

ta. (Pisma M. Molskiego, T. I, str. 73).

Hirschfeld Ludwik Maurycy, ur. 3 kwiet-
nia 1816 r. w Nadarzynie w Rawskióm,
gdzie ojciec jego był rzezakiem; nauki tal-
mudyczne, do których był nakłaniany przez
ojea, nie przypadały mu do smaku. Party
niepohamowaną żądzą wiedzy, pokryjomu

- opuścił dom rodzicielski 1833 r. i piechotą
przez Wrocław i Berlin, zarabiając na
chleb po drodze grą na skrzypcach, przybył
do Paryża. Tu przyjęty został jako prosty
robotnik do pracowni anatomicznój M. J.
Bourgery. Pracując niezmordowanie do-
szedł do znakomitćj biegłości w przygoto-
wywaniu okazów anatomicznych dla swe-
go mistrza, który nie szezędząc mu po-
chwał i zachęty, wyznaczył jako swemu
preparatorowi znaczną płacę. Piękność
okazów anatomicznych zwróciła uwagę fa-
kultetu paryzkiego na ich preparatora
a dziekanOrfila zaczął posiłkować się Hirsch-
feldlem przy wykonywaniu sekcyj sądo-
wych a nadto poruczył mu wygotowanie
okazów do muzeum anatomicznego. Tenże
Orfila wyjednał Hirschfeldowi pozwolenie
od ministra oświecenia, zapisania się
w poczet studentów szkoły lekarskićj, do
którój dotąd dopuszczony nie był z powodu
braku przygotowawczego wykształcenia.
H. w r. 1848 otrzymał stopień doktora me-
dycyny i zaczął wykładać anatomią opiso-
wą, jako profesor prywatny w szkołe lekar-
skićj paryzkićj. Od r. 1857—1859 był asy-
stentem kliniki prof, Rostana. Wykła-
dami a więcój jeszcze dziełem o układzie
nerwowym zyskał sobie rozgłośnie imię
w świecie naukowym, jako pierwszorzędny
anatom. Po otwarciu akademii medyko-
chirurgicznój w Warszawie, objął ofiaro-
waną sobie katedrę anatomii opisowój w r.
1859ina tóm stanowisku wytrwał do r.
1875, w którym złamany chorobą opuścił
obowiązki profesorskie i w roku następnym
umarł (10 maja 1876 r.).
Des injections capillaires. Paris, 1848, w4-ce.

These.
Nóvrologie ou deseription et ieonographie du sy-

stóme neryeux et des organes des sens de Ihomme,
avec leur mode de próparation par Ludovie Hir-
schfeld et J. B. Leveilló, dessinateur. Ouvrage adoptć
par le Conseil supórieur de instruction publique.
Pawis, J. B. Baillióre, 1853, w 4-ce, str. III, 367 i at-
las złożony z 92 tab..

Note sur un foetus offrant des fractures congónita-
les multiples. (Gaz. 4. hóp. 1857, Nr. 78).

Tumory mózgowe djagnozowane podczas życia.
(Roczn. tow. paryzk. 1859, str, 64—71).

Hirschfeld—Hirszel.

Pierwsza prelekcya anatomii opisującćj prof...
w ces, król. med. chirurg. akad. d. 15 września 1859
roku. (Tyg. lek. 1859, Nr. 40).

Wstęp do myologii. Nauka o mięśniach i powię-
ziach. (Myologia i aponeurologia). (Tamże, 1859,
Nr. 49).
Wstęp do wykładu anatomii opisującćj. Warsza-

wa, 1859, w 8-ce, str. 15.
Anatomia opisowa ciała ludzkiego. Tom I: Opis

układu kostnego i stawowego (Osteologia i Arthro-

logia) wraz z uwagami fizyologicznemi. Warszawa,

w druk. Spółki O. D. N. 1867, w 8-ce, str. 656, XIII.

Toż, T. II. Część I. Opis układu mięśniowego
i powięziowego (Myologia, et Aponeurologia), wraz
z uwagami fizyologicznemi. Warszawa, w druk. J.
Goldmana, 1869, w 8-ce, str. 352, XII.

Toż, T.II. Część II: Opis układu trzewowego,
czyli nauka o wnętrznościach (Splanchnologia), wraz
z uwagami fizyologicznemi. Warszawa, 1870, w 8-ce,
str. 828, V.

Toż, T. III: Opis układu naczyniowego człowieka
(Angiologia), wraz z uwagami  fizyologicznemi.
Warszawa, w druk. K. Kowalewskiego, 1863, w 8-ee,
str. VI, 440i XV.

Toż, T.IV: Układ nerwowy i przyrządy zmysłowe
(Neurologia i Aesthesiologia), wraz z uwagami fizyo-
logieznemi. Warszawa, w druk. K. Kowalewskiego,

1860, w 8-ce, str. X, 726, k. nl. 5. (Zeszyt pierwszy
tej części wyszedł ze współudziałem Hip. Korzeniow-
skiego).

Spostrzeżenia nad nerwami macicy. (Pam. tow.
lek, warsz. T. XLIV, 1860, str. 291).
Porównanie szkieletu kończyn górnych z dolnemi.

(Gaz. lek. T. II, 1867, str. 581—586).
Nowy pogląd na warunki anatomiczne wygięć

kręgosłupa. (Tamże, str. 745—750).

O kanałach pachwinowym i udowym. (Tamże, T.
ak 5 * 620—624, 638—641, 652—658, 673—676,
688—691).

Międzykrocze (perinaeum). (Tamże, T. VI, 1869,
str. 585—589, 636—641, 655—659, 665—668).

Medullotom. (Wyciąg z Gaz. d. hóp. 1865, Nr.
117). (Przegl. lek. 1865, Nr. 48).

(Życiorys jego podał Girsztowt w Tyg. ill. 1876,
Nr. 21., Łuezkiewicz—w Kłosach, 1876, Nr. 569).

Ob. Dobrzycki.

Hirszel Anastazy Stanisław, ur. 17 sier-
pnia 1798 r. w Kaliszu, dokąd rodzice jego
przesiedlili się z Gdańska. Ukończywszy
szkołę wojewódzką w Kaliszu, udał się do
Berlina i tam 1821 r. dyplom doktora me-
dycyny osiągnął. Stopień ten w r. 1826 po-
twierdził w wydziale lek. uniw. warszaw-
skiego. Zawód lekarza praktycznego roz-
począł w Kaliszu; w r. 1840 powołany zo-
stał na fizyka powiatowego do Konina, pó-
źnićj przez lat 10 sprawował urząd starsze-
go lekarza powiatu kaliskiego; w r. 1850
przeniósł się do Warszawy. Tu obok zajęć
praktyka nie uchylał się od bezpłatnego
pełnienia obowiązków członka urzędu le-
karskiego, a późnićj Rady lekarskićj Kró-
lestwa. Proponowanćj sobie katedry me-
dycyny sądowej w uniw. wrocławskim nie
przyjął. Um. 11 lutego 1859 r.
De electricitate in corpus animale vi et effeetu.

Berolini, formis Briisehekianis, 1821, w 8-ce. str. 39.
Diss. inaug.



Hispanus—Hoffmann.

Gangrena ścian brzusznych. (Pam. tow. lek, war.
T. VII, 1842, str. 248).
Relacya obdukcyjna i opinia lekarska w sprawie

pizeciwko żołnierzowi Janowi Sz. obwinionemu o za-
bójstwo Katarzyny S. (Tamże, T. XXX, 1858,
str. 163).
Myśl o przyrodzie i sposobie zawiązywaniasię

epidemii. (Tamże, T. XXX, 1858, str. 1). Uwagi na
powyższą rozprawą przez L. Natansona. (Tamże,
T. XXX, 1853, str. 16).
Odpowiedź na uwagi L. Natansona przez A. Hir-

szla. (Tamże, T. XXXI, 1854, str. 184). Uwagi nad
odpowiedzią Hirszla przez L. Natansona. (Tamże,
T. XXXII, 1854, str. 33).
Żywa jaszczurka w żołądku. (Tamże, T. XXXII,

1854, str. 202).
Nadto przełożył dziełko J. ©. F. Rolfis'a (ob.).

Hispanus, od r. 1551 byłlekarzem miasta
Lwowa, za co pobierał, oprócz mieszkania
bezpłatnego, 5 zł. kwartalnie.

Por. Zubrzyeki: Kron. m. Lwowa 178.

Hlasek Władysław.
Disquisitiones de struetura et textura lienis. Dor-

pati Livonorum, Henr. Laakmann. 1852, w --ce,
str. VI, 48, 1 tab. Diss. inaug.

Hoelmann, lekarz wschowski, opisał mór,
jaki panował 1709 r. w tóm mieście, wdzieł-
ku: Kiniger medicorum Schreiben 1711 r.

Por. Gąsiorowski: II. 45.

Hoene Jan, ur. w Lublinie 25 listopada
1849 r.; ukończywszy liceum lubelskie roku
1866, zapisał się na wydział lekarski uniw.
w Dorpacie i tu 1873 r. stopień doktora
medycyny osiągnął. Obecnie jest leka-
rzem w wojsku rosyjskióm. Wydał:

Ueber die Anwesenheit der Gallensiiuren im phy-
siologischen Harne. Dorpat, O. Mathiessen, 1873,
W 8-ce, str. 72. Diss, inaug.
Uwagi nad fizyologią i patologią żółci. (Gaz. lek.

T. XVIII, 1874, str. 177 — 181, 193 -— 201, 209
do 216).

Łuszczące zapalenie płuc (pneumonia desquamma-
tiva). (Tamże, T. XVIII, 1875, str. 305—312, 321
do 327).
Uwagi nad niektóremi sprawami zapalnemi łącz-

nicy. (Tamże, T. XX, 1876, str. 277—282, 379—382,
397—399, 404—408).

Hoevelke Michał, rodem z Gdańska, nie-
pospolitćj wziętości lekarz w swóm ro-
dzinnóm mieście za czasów Stanisława
Augusta. Poprzednio był lekarzem przy
ambasadzie pruskiej w Stambule.

Por. Voyage de Brandebourg, 1782, I, 117, 183.

Hoff Bogdan, spółczesny chemik.
Chemia rozbiorowa i jakościowa. Przewodnik dla

początkujących i zawodowych chemików, aptekarzy,
lekarzy, techników i przemysłowców. Kraków, 1867,
w 8-ce, str. XII i 343,

Protokół 21-go posiedz. Komm. balneol. Tow. na-
uk. krak., dotyczący rozbioru chemicznego wody
ze zdroju Wandy w Szczawnicy. Kraków, 1868,
w 8-ce, Str. 8.

Sposób użycia zestawionych odczynników do roz-
maj chemiczno-lekarskiego. Kraków, 1869, w 4-ce,
str.
Oznaczenie chemiczne wody ze zdroju Wandy

w Szczawnicy. Kraków, 1869, w 8-ce, str. 31.

„nój w d. 13 kwietnia 1877 r.).
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Wskazówki do odwietrzania (dezinfekcyi) ze szcze-
gólnóm zastosowaniem do cholery. (Dwutyg. med.
pub. 1872, str/I—IT).
Przyrząd do ogrzewania na kąpiele szezawy żele-

zistćj ze zdroju Szymona w Szczawnicy (z drzeworyt.).
(Rzecz miana na posiedzeniu Komisyi balneologicz-

(Przegl. lek. 1877,
Nr. 36).
O borowinie z Morszyna, oraz o soli borowinowćj

mrówezano-żelezistćj. (Tamże, 1880, Nr. 5).

Hoffmann Godfryd, rodem z Rawicza.
Diss. medieo-chirurgica inaug. De IEXAIMOIE.

seu sanguinem sistentibus, quam... pro gradu, privi-
legiisque doctoralibus, more ceonsueto rite conse-
uendis, publieo eruditorum examini submittit Godo-
redus Hofmannus, Ravieio Polonus, die V octobr.
1698. Halae Magdeb., Chr. Henekel, 1698, str
niel. 30.

Hoffmann Aleksander, ur. 1805 r. w No-
wym Dworze, średnie nauki pobierał w li-
ceum warsz., medycyny uczył się (1822—
1826) w uniwersytecie warszaw., późnićj
przez półtora roku doskonalił się w Berli-
nie. Złożywszy egzamina lekarskie w Wil-
nie 1828 r., osiadłwWarszawie, gdzie prze-
bywał do r. 1831. W latach 1831—1838
zajmował się wykonawstwóm lekarskióm
w Paryżu, następnie dwa lata (1858—1840)
był lekarzem obwodowym w Alzacyi; w r.
1845 przeniósł się do Szląska, a po cztero-
letnim tam pobycie przybył do Poznania,
Złożywszy egzamina państwowe, r. 1845
osiadł w Śremie.
De retentione urinae observationes tres cum epi-

erisi. Berolini, typ. Nietaekianis, 1845, w 8-ce, str.
30. Diss. inaug.

Hoffmann Fr.
List o wodach w Szkle. (Mómoires de I'acadómie

des sciences, Paris, 1762, str. 318).
Lettre de Mr. Hoffmann de Cent-Tetes Dr. en med.

a Mr. de Herrenschwand.. sur le projet qwil a pró-
sentó a Sa Majestó, coneernant Ietablissement d'un
Conseil de módecine en Pologne. Trad. du Polonais
Varsovie, Pierre Marteau, 1764, w 4-ee, str. 16.

Hoffmann Jakób Fryderyk, ur. w Ostro-
dzie w Prusach wschodnich 16 września.
1758 r.; początkowo uczył się aptekarstwa,
od r. 1771 w Elblągu, Królewcu, a od roku
1778 w Rydze. Złożywszy egzaminaw naj-
wyższóm kollegium medycznóm w Peters- .
burgu, został tamże podaptekarzem przy
cesarskićj głównój aptece: w r. 1779 prze-
niesiony był do apteki przy admiralieyi
w Archangielsku; skąd niebawem (1780)
uwolniony, uzyskał pozwolenie uczenia się
nauk lekarskich w cesarskim lądowym la-
zarecie w Petersburgu, W r. 1781 opu-
ścił stolicę Rossyi i słuchał medycyny
w Królewcu, Wiedniui Berlinie(17883). Sto-
pień doktora medycyny osiągnął w Frank-
furcie nad Odrą 1784 r. Zabawiwszy czas
niejaki w Berlinie, przeniósł się 1785 r. do
Warszawy, gdzie przez lat sześć był leka-
rzem księcia Giedroicia, biskupa Żmudz-
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kiego. W r. 1794 był powołany do służby
_wojskowo-lekarskićej w 16-tym pułku pie-
choty; późnićj jako lekarz dywizyjny za-
wiadywał szpitalem w pałacu Radziwił-
lowskim i lazaretem w Ujazdowie. Lata
1797 i 1798 przepędził we Włoszech ja-
ko lekarz przy legionach polskich. Wró-
ciwszy do Polski, osiadł we wsi Rybienku
pod Wyszkowem, W r. 1807 powołany
był na pierwszego lekarza lazaretu w To-
karach pod Płockiem; stąd tegoż roku wy-
słany w okolice Sochaczewa w celu stlu-
mienia szerzącój się wówczas zarazy na by-
dło. W r. 1609 powołany był na katedrę
historyi naturalnćj w nowozałożonój szkole
lekarskićj w Warszawie. Przez lat 9 wy-
kładał wszystkie nauki przyrodnicze; po
otwarciu uniwersytetu 1817 r. objął kate-
drę mineralogii. Założył on 1810 r. ogród
botaniczny przy pałacu Kazimirowskim,
sporządził zbiór botanicznych preparatów
zwosku. W roku 1823 zaszczycony był
dyplomem szlachectwa polskiego. Umarł
1880 r.
Opisanie kołtuna z przyłączonemi przepisami, jak

się w tóy chorobie zachować i jak ją leczyć potrzeba,
na pożytek ludu wieyskiego. Nakładem T. O. Netto,
w Warszawie, 1791 w 8-ce, str. 39.

Beschreibung des Weichselzopfes nebst einer An-
weisung, wie man sich in dieser Krankheit verhalten
miisse. Aus d. Polnisch. Kónigsberg, 1792, w 8-ce.

Krebsbiichlein fiir angehende praetische Aerzte
oder Lehren eines alten Praetici an seinem Sohn.
der als Doetor von Universititen gekommen ist.
Warsch., 1823, w 8-ce, str. 69.

Doetrina peryersa, czyli nauki doświadczonego
praktyka dane synowi, który w stopniu Doktora me-
dycyny z zagranicy wraca. Z niemieckiego na polski
przez Jakóba Kirenophilos Elpenor. Warszawa,
1828, w 8-ce, str. 72.

"Toż, Warsz., 1825, w 12-ce, str. 79.
Toż, Warsz., druk. Krokoszyńskićj, 1880, w 16-ce,

str. 64. ć

Beschreibung des Weichselzopfes. Auffindung der
Ursachen, welehe zu dessen Entstehung Gelegenheit
geben; Beschreibung der Symptome und des Verlaufs
dieser Krankheit; Verhaltungsvorsehrift wśihrend
derselben und Bestimmung der Arzneymittel zu ihrer
Heilung. Zum Gebrauch der Bewohner des Landes.
Warschau, 1826, w 8-ce, str. V, 68.

Meine Krankheitsgesehichte im Monath Septem-
ber 1828 Meinen Zuhórern nach meiner Genesung
yorgetragen. Nebst Bemerkungen iiber die erregende
Ursache der Fieber, deren Behandlungsart wiihrend
der Krankheit selbst und bey der Genesung, mit Er-
fahrungen erliutert. Warschau. 1826, w 8-ce,
str. 75.
O siedmiu ustawach zdrowia. Wilno, 1817,

w 16-ce, str. 108.

Zasady nauki o roślinach dla nauczających y uczą-
cych się podług D. Karola Ludwika Wildenowa.
Cz. 1. Warszawa, 1815, w 8-ce, str. 232, tab. 12.

Drey  physiologiseh - botanische Abhandlungen.
1. Befruchtungsproces der Pflanzen und Reifung des
Saamens. 2. Der Bau des Saamens, besonders die
Lage, Richtung und Bestimmung des Funieuli um-
bilicalis und des duetus spermatici. 3, Die Entwi-

Hoffmann—Hofmokl.

ckelung des Saamens, die Ursache der herunterstei-
genden Richtung des Rostelli Corculi und der auf-
steigenden der Plumula. Warschau, bei A. Gałęzow-
ski, 1828, w 8-ce, str. 58,

Theorie des Feuers. Warschau, bey A, Gałęzow-
ski, 1828, w 8-ce, str. 72, 1 tab.

W rękopisie pozostawił: .
Plan do statku za pomocą którego można godzina-

mi pod wodą zostawać i dowolnie tamże się poruszać.
(Podany w r. 1797 generałowi St. Cyr dowódey
w Rzymie; przez tegoż przesłany Dyrektoryatowi
w Paryżu a wykonany przez Foultona).

Myśli o galwanizmie.
O budowie nasienia, szezególnićj o położeniu i kie-

runku duetus spermatici i funieuli umbilicalis.
Zapłodnienie roślin i dojrzewanie nasienia.
Rozwinięcie się zarodka w nasieniu i fizyczna

przyczyna kierunku zstępnego rostelli i wstępnego
plumulae, naturalnemi i plastycznemi przykładami
objaśnione,

Opisanie fabryki salamoniaku i robienie tójża
soli, z potrzebnemi rysunkami,
Poprawienie paska rupturalnego podług zasad

matematyki, anatomii i chirurgii.
O wydobywaniu z ran kul karabinowych za pomo-

cą nowo wynalezionego narzędzia.
Naturalne i plastyczne preparaty botaniezne.
Kirys do pływania: sposób pewny do ratowaniasię

dla osób pływać nieumiejących (kirys z biachy bia-
łćj unosi 75 funtów, miedziany zaś 108 funtów).

*_Hoffman-Quain.
Anatomia opisowa ciała ludzkieg. Przekład

dzieła: „Lehrbuch der Anatomie von Quain-Hoffman*
przez Kazimierza Gurbskiego. T. I, Warszawa, druk.
Gaz. polsk, 1874, w 8-ce, str. 320. T. II. Warszawa,
druk. Gaz. lek. 1877, w 8-ee, str. 378. T. III. Prze-
kład D-ra Teodora Dunina. Warszawa w druk. Gaz.
lek. 1878, w 8-ee, str. 564 i III.

Hofmokl Jan, ur. 1840 r. w Brzeżanach
w Galicyi, nauki średnie pobierał w ro-
dzinnóm mieście i we Lwowie, medycyny
słuchał w Wiedniu i tam 1865 r. dyplom
doktorski osiągnął. Od r. 1865 do 1867 był
sekundaryuszem w oddziale chirurgicznym
szpitala powszechnego na Wiedeniu; rów-
nocześnie doskonalił się w chirurgii (Ope-
rationszógling) pod kierunkiem prof. Dum-
reichera, Od października 1867 r. do marca
1868 r. był asystentem przy klinice chirur-
gicznćj we Lwowie; następnie do sierpnia
1672 r. pracował jako asystent prof. Dum-
reichera w Wiedniu. W r. 1871 został
mianowany docentem chirurgii na wszech-
nicy wiedeńskićj; w x. 1875 objął oddział
chirurgiczny w szpitalu dziecięcym na
przedmieściu Leopoldstadt w Wiedniu;
równocześnie od 1876 do 1881 r. prowadził
oddział chirurgiczny przy poliklinice wie-
deńskićj. Od marca 1881 r. pelni służbę ja-
ko prymaryusz w szpitalu powszechnym
Rudolfa. Jako profesor H. cieszy się zna-
cznym napływem uczniów.
Przyczynek do rzeczy o kamieniu moczowym (li-

thiasis). (Przegl. lek. 1867, Nr. 24, 25).
Berieht aus der chirurg. Klinik in Lemberg. (Me-

dicin. Presse, 1868). :
Zur Pathologie und Therapie der Kropfgesehwiil-

ste. (Tamże, 1869).



Hofmokl—Homolicki.

Klinische Beitrige zum Wesen und zur Behand-
lung der unvollkommenen Beugungsankylosen des
Kniegelenks. (Med. Jahrb. 1870).
Ueber Resection des Ober - und Unterkiefers.

(Tamże, 1871).

Das Wasserglas und die Pappe als Verbandmit-
tel in der Chirurgie. (Wien. med. Presse, 1871).

Zur Casuistik der eingeklemmten Briiehe. (Tamże,
1871).
Zu Casuistik der inearcerirten Hernien und zur
Laryngotomie. (Tamże, 1871).

Ueber Hautiiberpflanzung auf granulirende Wun-
den. (Tamże, 1871).
Ein neues Verfahren zur Punetion der Ovarialey-

sten bei vornehmender Ovariotomie. (Tamże, 1871).

Beitrige zur ehirurgisehen Qasuistik. (Tamże,
1871).
Der Tischlerleim als Klebemittel in der Chirurgie.

(Tamże, 1871).
Eine neue Lagerung fiir Resection des Ellenbo-

gengelenks. (Tamże, 1871).

Przyczynek do opisu przebiegu nieprawidłowego
naczyń krwionośnych przy rozeięciu krtani lub teha-
wiey, z dodatkiem odmiany rurki tehawiczćj (Tra-
chealeaniile). (Przegl. lek. 1872, Nr. 17. 18).

Toż, po niemiecku. (Med. Presse, 1872).
Przyczynek do operacyi wargi zajęczćj podwójnćj

(labium leporinum duplex). (Przegl. lek. 1872, Nr.
28, 29).

Beitrage zur Behandlnng der angeborenen Blut-
geschwiilste. (Medicin. Presse, 1872).
Wissenschaftliche Jahresbericht der Klinik Dum-

reichers. (Med. Jahrb. 1872).

Beitrige zur Kenntniss der permanenten Exten-
Sion und zur Behandlung der Verschiebungen bei
Knochenbriiechen an Extremitiiten. (Tamże, 1878).

Erfahrungen auf dem Gebiete der praktischen
Ohirurgie. (Med. Presse, 1873, 1874, 1875).

Wissenschaftliche Jahresberichte der chirurg.
Abtheilung des Leopoldstidter Kinderspitals. (Tam-
że, 1873—1876).
Ueber Callusbildung. (Med. Jahrb. 1874),
Ueber Wundbehandlung, eine litteraturhistor.

Skitze. (Med. Presse, 1875).

Untersuchungen iiber die Blutdruekverhiiltnisse
e grossen und kleinen Kreislaufe. (Med. Jahrb.
1875).
Ueber Fistula stereoralis.

1876, Nr. 51, 52).

Experimentelles iiber das mechanisehe Moment bei
der Brucheinklemmung. (Tamże, 1876, Nr. 3, 4, 5, 7).
Ueber traumatische Luxationen bei Neugebore-

nen. (Wien. med. Jahrbiicher, 1877, zesz. 3).

Ueber den intracapsuliiren Bruch des Radius-
kópfchens beim Kinde. (Med. Presse, 1879, Nr. 12.
Wien. med. Wochenschrift, 1879, Nr.11. Przegl. lek,
1879, Nr. 20).

Beitrdige zur Radiealoperation der freien und zur
Therapie der incarcerirten Hernien. (Wien. med.
Presse, 1878). :

Ueber das Wesen und die Behandlung der spina
bifida. (Med. Jahrb. 1878).
Ueber Tracheotomie bei Kinderh. (Med. Presse,

1879).

Ueber die Pathologie und Therapie des Furunkels
und des Anthrax. (Wiener Klinik, 1879, zesz. 10).

Ueber angeborene und erworbene ungleichmiissige
Entwiekelung der unteren Extremitiiten bei Kindern.
(Tamże).

Chirurgisehe Mittheilungen. I u II Lithiasis. Hoher
Blasenschnitt mit nachfojgender Blasennaht, Hei-

(Wien. med. Presse,
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lung.—Lithiasis, seitlicher Perinealschnitt. Heilung.
(Wien. med. Presse, 1880. Nr. 29).

Ueber das Kephalaematom bei
(Archiv f. Kinderheilk. 1880).
Ueber die Anwendung der Esmarchschen Bluter-

sparungsmethode bei Entfernung fremder Kórper
(Med. Presse, 1880).
"Mittheilung aus dem Gebiete der praktisehen Ohi-

rurgie. Teleangiektasie von ungewóhnlicher Aus-
dehnung. Greheilt. — Verrenkung eines halbmondfór-
migen Knorpels im linken Kniegelenk. Heilung.—
Meningocele naso-frontalis. Ungeheilt. — Myxoma
capitis, ein Atherom vortiuschend. Exstirpation.
Heilung. — Luxatio artie. humeri eum fraet. capitis
humeri dextri. Heilung mit Yollstindig normaler Be-
wegleichkeit der Extremitat.—Drei Falle von echten
Dermoideysten des Unterhautbindegewebes. (Wien.
med. Presse, 1881, Nr. 16, 18, 22, 24). ;

Jahresberichte der chirurg. Abtheilung des Leo=
poldstidter Kinderspitals von 1876 bis 1880. (Ar-
chiy. f. Kinderheilkunde, 1882),

Beitrige zur operatiyen Chirurgie. (Wien. med.
Presse, 1882, Nr. 45, 48, 49, 50, 52).

1. Fibroma ovarii dextri. Laparatomie. Elastische
Ligatur des Stiels. Heilung.

2. Gestieltes Fibroid des Uterus oder seiner Ad-
nexa, welches neben einen grossen Bauchhernie her-
vorgetreten, die Bauchdecken durch allmihlige Ver-
diinnung derselben zerstórt hat und selbst theil
weise brandig wurde. Heilung.

3. Genu valgum dextrum. Osteotomie am Ober-
schenkel nach Macewen. Heilung:

4. Entziindeter rechtsseitiger Darmwands chenkel-
bruch mit nachfolgendem theilweisem Brand dersel-
ben und Entwieklung eines iibernatiirlichen Afters.
Partielle Darmreseetien mit nachfolgender Anle-
gung einer kiinstlichen Darmnaht. Tod durch Bauch-
fellentziindung.

Ohirurgiscehe Mittheilungen. (Archiv f. Kinder-
heilk. 1882).

* Hoh Teodor.
Fizyka lekarska—opracował Aleksander Fabian.

Warszawa wyd. i druk. Gaz. lek., 1880, w 8-ce,
str. IV, 474 V, z rycin. Bibl. um. lek.

Holz Gabryel, był w latach 1807 — 1812
prosektorem przy prof. anatomii Loben-
weinie w Wilnie; repetycye z uczniami od-
bywał po polsku. Późnićj przeniósł się do
Mińska.

Hołowiński Antoni, rodem z Wołynia.
De ietero. Vilnae, Mareinowski, 1829, w 8-ce, str.

36. Diss. inaug.
Hołowiński A., doktór filozofii, inżenier

szkoły centralnćj paryzkićj, napisał roz-
prawę dla uzyskania stopnia magistra na-
uk fizycznych. ,
Etudes expórimentales sur les aberrations de

Foeil. Dorpat, 1869, w 8-ee, str. 46, 2 tab.
Homeopata polski. Kwartalnik lekarski, poświęco-

ny homeopatyi, hygienie, gimnastyce racyonalnćj,
hydroterapii i weterynaryi homeopatycznćj. Wy-
dawca i redaktor odpowiedzialny Ant. Kaczkowski.
Lwów, 1860—%65, w 8-ce.
De I'homme et de la femme considerćs physique-

”

Neugeborenen

"ment dans l'6tat du mariage. Varsovie, 1772.

Homodeus Jan, był lekarzem kapituły
gnieźnieńskićj po Janie Ohrościejowskim
1 obowiązki te pełnił od 1596 do 1600.

Por. Gąsiorowski: Rozpr. o kanonikacie... str. 19.

Homolicki Michał, ur. 22 listopada 1791 r.
we wsi Białowiczach, w powiecie Słonim-
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skim; ukończywszy gimnazyalne nauki
w szkołach Żyrowickich u Bazylianów,
1808 r. zapisał się do grona słuchaczów me-
dycyny w uniwersytecie wileńskim; 1815r.
osiągnął stopień doktora medycyny i zaraz
objął obowiązki pomocnika sekretarza wy-
działu nauk lekarskich i korrepetytora
przy klinice medycznćj; 1816 r. został se-
kretarzem wydziału nauk lekarskichazpo-
ruczenia Rady Uniw. wykładał chirurgią
teoretyczną (z powodu śmierci Niszkow-
skiego) i rozpoczął wykład fizyologii (po
Mianowskim). Późnićj utrzymał się tylko
na katedrze fizyologii, nauki przez siebie
ulubionćj; 1819 r. został adjunktem uni-
wersytetu, 1824 r. professorem nadzwyczaj-
nym; 1827 r. z powodu nadwątlonego zdro-
wia uwolnił się od obowiązków profesora,
porzucił medycynę a oddał się naukom filo-
logicznym i historycznym, którym od mło-
dości z zapałem się poświęcał. Umarł
w Wilnie 21 stycznia 1861 r.
De vasorum sanguiferorum vi in morbis nervosis

producendis.  Vilnae, Zawadzki, 1815, w 8-ce,
str. 33.

Historya zrośnienia serca z otaczającym go wor-
kiem i polipuw lewych jego próźnościach. (Pam. tow.
lek. wil. T. I, 1818, str. 234—251).

Horaczek Paweł Józef, rodem ze Liwowa.
Diss. inaug. sistens synonymium praeparatorun

hydrargyri. Viennae, 1834, w 8-ce, str. 26.
Belehrung iiber die orientalische Cholera fiir ge-

bildete Nichtaerzte. Przemyśl, 1848, w 8-ce, str. 45.
Die gallige Dyscrasie (icterus) mit acuter gelber

Atrophie der Leber. Wien, Kaulfuss et Prandel,
1844, w 8-ce, str. XVI, 278. 2-e Auflage.

Horain Franciszek, ur. na Węgrzech, na-
uki lekarskie ukończył w Wiedniu; po-
czątkowo był lekarzem w wojsku polskióm;
1840 r. osiadł w Węgrowie, gdzie umarł
1580 r., przeżywszy lat 76.

Horbaczewski Jan, spółczesny asystent
w pracowni chemicznćj prof, Ludwiga
w Wiedniu.

Synteza kwasu moczowego. (Przegl. lek. 1882,
Nr. 45).
Ueber das Verhalten des Elastins bei Pepsinver-

dauung. (Zeitschr. f. physiol. Chemie, 1882, VI,
str. 330).

Horodecki J.
Diss. inaug. de metritide binas observationes me-

dico practicas eontinens. Vilnae, 1818, w Ś-ce,
str. 33

Horodeński Albert, zajmował się wyko-
nawstwem lekarskióm na Wołyniu.

Oholera jest tylko wstrzymanem wydzieleniem z cia-
ła kwasu węglanego. (Tyg. lek. 1849, Nr. 48).
Odpowiedź na uwagi w Nr. 49 Tyg.lek. z r. z.

p.t. Uwagi nad teoryą p. Horadeń. o przyczynie
cholery p. Natansona. (Tamże, 1850. Nr. 9).
Jak rozumieć cholerę i jak się jój chronić i jak się

leczyć. Warszawa, 1855, w 12-ce, str. 22. (Ocena
w Tyg. lek. R. VII, 1858, Nr. 21, przez Natansona).
Hott Ludwik, lekarz w Lubarze.
O cholerze. (Tyg. lek. 1850, Nr. 21, 22).

Horaczek—Hoyer.

O zimnieach. (Tamże, 1850, Nr. 42).
Zapalenie i zgorzelina goleni prawój i próchnienie

piszczeli (caries tibiae). (Tamże, 1851, Nr. 50).
, O zarazku, miazmacie i charakterze chorób panu-
jących. (Z krytycznym poglądem na obecne sposoby
leczenia tychże i z opisaniem zamaskowanćj zimniey
w tych czasach przeważnie występującćj). (Tamże,
0 45,46). Ocena tój pracy. (Tamże, 1859,
kas).
Odpowiedź na recenzyą. (Tamże, 1859, Nr. 13).

Hoyer Henryk, ur. 26 kwietnia 1834 r.
w Inowrocławiu, nauk lekarskich słuchał
w Wrocławiu, w r. 1856 przeniósł się na
dalsze studya do Berlina i tam w r. 1857
stopień doktora medycyny osiągnął. Powo-
łany do Warszawy, rozpoczął 19 września
1859 r. wykład fizyologii w charakterze
adjunkta; w roku następnym (20 grudnia
1560 r.) został nadzwyczajnym profesorem
akademii medyko-chirurgicznćj; po wcie-
leniu tejże do Szkoły Głównój nauczał fi-
zyologii w wydziale lekarskim jako pro-
fesor zwyczajny (od 19 września 1862 r.).
W sierpniu 1869 r. objął w uniwersytecie
warszawskim, przekształconym ze szkoły
głównćj, katedrę histologii, embriologii
i anatomii porównawczój. H. należy do
najuczeńszych i najpracowitszych profeso-
rów warsz, wydziału lekarskiego, a swą
prawością zjednał sobie uznanie i cześć
u ogółu lekarzy. Wielokrotnie piastował
dostojeństwo prezesa warsz, tow. lekar-
skiego. Od r. 1881 jest spółwłaścicielem
igorliwym spółpracownikiem Gazety le-
karskićj.
Ueber die Eifollikel der Vógel namentlich der Tau-

ben und Hiihner. (Archiv. Miillera, 1855).
De tunicae mucosae narium structura. Berolini, G.

Schade, 1857, w 8-ee, str. 42, 1 tab.

Mikroskopische Untersuchungen iiber die Zunge
des Frosches, (Archiv. Reicherta, 1859, od str. 481
do 514).
Ueber die mikroskopischen Verhiltnisse der Nasen-

schleimhaut verschiedener Thiere und des Mensehen.
(Tamże, 1860, od str. 50 do 71).
Wykład fizyologii w e. k. med. chirurgicznój aka-

demii. (Tyg. lek. 1861, Nr. 6, 7).

Ogólna fizyologia układu nerwowego. a) Objawy
chemiezne. (Tamże, 1861, Nr. 9). b) Objawy elek-
ktryczności w układzie nerwowym. (Tamże, 1861,
NEAL

Histologia ciała ludzkiego.
w.8-ce, str. IV i 320. >
Ein Beitrag zur Histologie der Pacinischen Blut-

kórperchen. (Archiv. Reicherta, 1864, odstr. 213
do 221).
Ein Beitrar zur Histologie bindegewebiger Gebil-

de. (Tamże, 1865, str. 204—245).
Przyczynek do fizyologii krążenia krwi. Napisany

z powodu artykułu prof. J. Piotrowskiego: Uwagi
nad pojemnością komórek sercowych i równowag
krążenia krwi. (Pam. tow. lek. warsz. 1864, T. LI,
str. 161). Streszczenie tój rozprawy wPrzegl. lek.
1864, Nr. 35.
Poszukiwania nad składem histologicznym ciałek

Paciniego. (Pam. tow. lek. war. T. LI, 1864, str. 340).
Trawienie oscillatoryów w amoebach. (Tamże, T.

LI, 1864, str. 412).

Warszawa, 1862,
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Krzepnięcie wysięków białkowych. Zmiany krwi
zamrożonćj. (Tamże, T. LI, 1864, Str. 413).
Krew zwierząt chorych na księgosusz. (Tamże, T.

LII, 1864, str. 103),
Budowa początków przewodów żółciowych. (Tam-

że, T. LIII, 1865, str. 264).
Budowa histologiczna niektórych tworów tkanki

łącznój. (Tamże, T. LLII, 1865, str. 266).
Poszukiwania nad zakończeniem nerwów w rogów-

ce oka. (Tamże, 1866, T. LV, str. 43 i 425).
Rozpoznanie stanów pozornćj śmierci. (Tamże, T.

LV, 1866, str. 457).
Działanie soli potażowych, sodowych i ammono-

wych na organizm. (Tamże, T. LVI, 1866, str. 261).
Badanie histologiczne nad komórkami zwojowemi.

(Tamże, T. LVI, 1856, str. 418).
O traktowaniu rogówek trójehlorkiem złota, celem

wykazania przebiegu i zakończenia nerwów. (Tamże,
T, LVII, 1867, str. 57).
Okazy drobnowidzowe przebiegu i zakończeń ner-

wów w rogówce. Okazy przedstawiające połączenie
tętnicy środkowój siatkówki z tętnieami rzęskowemi
tylnemi. (Tamże, T. LVIII, 1857, str. 290).

Przedstawienie preparatów przygotowanych spo-
wdą Laskowskiego. (Tamże, T. LVIII, 1867,
str. 543).

Zastosowanie ekstraktu bobu kalabarskiego w eho-
lerze. (Tamże, T. LVIII, 1867, str. 289).

Krytyka rozprawy p. Struvego: O istnieniu duszy
ijój udziale w chorobach umysłowych. (Tyg. lek.
1867, Nr. 6, 7).
Ocena dzieła L. Hirschfelda: Opis układu kostne-

go i stawowego. (Tamże, 1867, Nr. 381).
O przenikaniu białych ciałek krwi przez ściany

naczyń krwionośnych. (Tamże, 1867, Nr. 41, 42).

Sprawozdanie z rozprawy Meynerta o mózgowiu.
(Pam. tow. lek. warsz. T. LXI, 1869, str. 165).

Rozkład naczyń krwionośnych w kości i utkanie
szpiku kostnego. (Tamże, T. LXII, 1869; str. 580).
Nowsze poszukiwania nad zakończeniem nerwów

w brodawkach języka. (Tamże, T. LXIII, 1870,
str. 163).
Odnawianie się utworów nabłonkowych. (Tamże,

T. LXIII, 1870, str. 165).

O bezpośrednich połączeniach pomiędzy tętnicami
i żyłami. (Tamże, T. LXIX, 1878, str. 51).
Nowy przyczynek do histologii szpiku kostnego.

(Tamże, T. LXIX, 1873, str. 261).
Zur Histologie des Knochenmarkes. (Centralbl. f.

d. med. Wiss. 1869, Nr. 16, 17).
Ueber unmittelbare Einmiindung kleinster Arte-

rien in Gefissaeste venósen Charakters.

O nieposredstwiennych anastomozach mieżdu ar-

tieriami i wienami. (Raboty med. łab. warsz. uniw.
1876, Wypusk III, str. 115—142).
O przyrządach kompensacyjnych w organiz mie.

(Pam. t. 1. w. T. LXXV, 1879, str. 250—258).
Spostrzeżenia nad rozkładem naczyń krwionoś-

nych w kościach i utkaniem szpiku kostnego. (Gaz.
lek. 1869, T. VIII, str. 177—180).
Ueber die Nerven der Hornhaut. (Archiv. f. mi-

i: Anat. Schultzego, 1872, T. IX, od str. 220
o 281).
0 noch rogowoj obołoczki. Bez osobnego ty-

tułu, w 8-ce, str. 53. Osobn. odb. z Warsz.Uniw.

izwiestij, Nr. 2, 3 i 5.
Ob otnoszenii mieżdu tieoriej i praktikoj w me-

dicinie. Bez osobnego tytułu, w 8-ce. str. 13. Osob.

odb. z Nr. 5 warsz uniw. izwiestij, 1875.
Protocolle der Sitzungen der Section fiir Zoolo-

gie und vergleichende Anatomie der V Versamm-
lung russiseher Naturforscher und Aerzte inWar-

_ sehau in September 1876. -
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Pogląd na dawniejsze i tegoczesne podstawy na-
uki lekarskićj. (Ateneum, 1879 T. I, str. 301—334).

Przyczynek dó techniki histologicznój. Warsza-
wa, druk. K. Kowalewskiego, 1882, w 8-ce, str. 10.
Osobn. odb. z Gaz. lek. 1882, Nr. 4, 5. ę

Beitraege zur histologischen Technik. Bez osob-
nego tytułu, w 8-ce, od str. 17 do 24. (Biologisch.
Oentralblatt, T. IL).
O znaczenii praktiezeskich naucznych uezreżdie-

nij. Riecz proizniesennaja na wtorom obszczem zasie-
danii V-go sjezda. Warszawa, tipografia K. Ko-
walewskago, 1877, w 8-ce, str. 15.
O hypnotyzmie. (Pam. tow. lek. w. 1882, str. 126

do 131).
O przyrządach uzdalniających muchy do ehodze-

nia po powierzchniach gładkich, pionowo ustawio-
nych. Sprawozdanie z pracy. H. Dewitza. (Wszech-
świat, 1832, str. 252). 5
W pracowni Hoyera i pod jego kierunkiem do-

konane były prace: Czajewieza (1864, ob.), Mayzla

(1869, ob.), Rodego (1869, ob.), Portnera (1869, ob.),

Piwowarskiego (1870, ob.), Wolfringa (ob.), Akwi-

lewa (K woprosu ob otmorożenii, 1870), Kowalew-

skiego R. (ob.), Nikołajewa Fil. (K istorii raz-

witja zubów, S.-Petersburg, 1871), Starynkiewicza
(O nieposredstwennych anastomozach mieżdu arte-

niami I wenami u ptie), Kondratowicza (1875, ob.),

Teraszkiewicza D. (1875, ob). Strawińskiego (ob.),
Kamockiego (ob.), Jakowskiego (ob.), Wasiliewa M.
(O gistołogiezeskom strojenii żelez narużnych mo-

czepołowych organow u czełowieka i żiwotnych),

Neumanna L. (K gistołogiczeskomu strojeniu kost-
nago mozga, Warsz. 1882).

Hreczyna Tadeusz, rodem z Wołynia,
nauki lekarskie ukończywszy 1815r. w Wil-

nie, został lekarzem w mieście powiato-*
wóm Hiżydze na Kamczatce.

Diss. doctrinam de exanthemate mereuriali casu

practieo loeupletans. Vilnae, 1815,w 8-ce. D. inaug.

List pisany 15 Lipca 1817 r. do prof. Józefa

Franka w Wilnie (o chorobach w Kamczatee spo-

strzeganych). (Pam. tow. lek. wil. T. I, 1818, str.

279—280).
Krótki opis Kamezatki (w liście pisanym do D-ra

Homoliekiego). (Dziennik wileński z r. 1817, T. VI,

str. 152).

Hryniewicz Antoni, lekarz wojska rossyj-
skiego.
O wodzie mineralnój Druskieniekićj. Wilno, druk.

S. Blumowicza, 1842, w 8-ee, k. 1, str. 88, k. nl.3,

Jofah> 5, :
Hryniewicz Julian.
De peeuliari forma dermatosis gangraenosae. Pe-

tropoli, 1853, w 8-ce, str. 38. Diss. inaug.

Hryniewiecki Jan, rodem z Boguszewa
na Litwie.

Des epidómies. Montpellier, 1839. These.

Hryszkiewicz A.
Przyjaciel domu homeopata, udzielający dobrą

poradę we wszelkich chorobach i dolegliwościach

ludzkich, ułożony szczególniej dla wieśniaków. Lipsk,
1862, w 8-ce, str. 268. : E

Hube Ksawery, ur. 15 sierpnia 1817 r.
w miasteczku Pile, w W. Ks. Poznańskićm;
ukończywszy liceum ś. Barbary w Krako-

wie, zapisał się 1832 r. na wydział lekar-

ski wszechnicy jagiellońskićj; w dwa lata

późniój przeniósł się do Berlina i tam w r.

1837, 1l maja, stopień doktorski osiągnął.

Um. wkrótce po powrocie do kraju.

12
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Diss. inaug. medica de morbo serophuloso. Be-
rolini, 1837, w 8-ce, str. 40, k. nl.2.

Hiillverding Jan, ur. w Wiedniu 1799 r.,
nauki lekarskie ukończył na wszechnicy
wiedeńskićj 1824 r. Gdy instytut oftal-
miczny imienia ks. Kdwarda Lubomirskie-
go 6 września 1827 r. w Warszawie został
otwarty, H. był pierwszym tego zakładu
lekarzem. Um. 18 stycznia 1829 r.

Ueber die Ausziehung des Staares durch einen
in der oberen Halfte der Hornhaut gemachten Schnitt,
nach Dr Fried. Jaegers Methode. (D-ra Leo Ma-
gazin fiir Heilkunde und Naturwissenschaft, 1828,
zesz. 2, str. 247—267 i zesz. 4, str. 539—555).

Seltene Verletzung des oberen Augenlides. (Tam-
"że, 1828, zesz. 2, str. 302—305).

* Huet J. B.
Essai módieal sur la pligue polonaise. Paris, Didot

le jeune, 1813, w 4-ce, str. 32. Those.

= _Huettenbrenner.
Wykład chorób dzieci. Przekład dzieła: Lehrbuch

der Kinderheilkunde von prof. Dr. v. Hiittenbrenner.
Wien, 1876. Warszawa, w druk. Gaz. lek., 1876,
W 8-ce, str. V i 592.

* Hufeland Krzysztof Wilhelm, ur. 1762r.,
um. 1836.
Prawidła zdrowego i długiego życia, krótkie ze-

branie większego tegoż tytułu dzieła niemieckiego
Hufelanda. Przydane są przednieysze paragrafy
z doświadczonych sposobów zdrowego i długiego ży-
cia D. Kornara i Benjamina Franklina, nieomylne
sposoby bogacenia się czyli pierwey ubogi, a teraz
dobrze się mający Rychard, z angielskiego. W Lwo-
wie, kosztem Pfafta, u Wiehmana, 1800, w 8-ce,
str. 68.

Sztuka przedłużenia życia ludzkiego, przez...
w niemieckim języku napisana, a na polski przez Ja-
na Baudouin przełożona. Warszawa, nakład tłoma-
cza, 1800—1801, w 8-ce. Oz. I, str. 22i 224. Oz. II,
str. 260.
Makrobiotyka czyli sztuka przedłużenia życia

ludzkiego, dzieło w dwóch częściach, tłumaczone
z języka niemieckiego przez Tomasza Krauze. War-
szawa, nakładem i drukiem Łątkiewicza, 1828
w 8-ce, str. X, 189 i 239, nl. 10.
Dobra rada dla matek w ważnych punktach fizy-

cznego wychowania dzieci w pierwszych leciech
przez... przetłumaczona przez D. Jonas Meyer, ezłon-
ka towarzystwa uczonych w Frankfurcie nad Odrą
i medyka praktycznego w Kaliszu. Kalisz, w druk.
K. W. Mehwalda, (1808), w 8-ce, k. nl. 4, str. 228,
k. nl. 2, rye. 4.
Dobra rada dla matek względem najważniejszych

punktów fizycznego wychowania dzieci w pierwszych
latach. Na polski język przełożona przez Tom.
Szumskiego. Wrocław, nakł. W. B. Korna, 1810,
w 8-ce, str. VIII i 150.

Apteczka domowa podróżna. Wyjątek z książki
tego sławnego doktora, p. t. „Sztuka długiego życia.”
Łowiez, 1811, w 12-ce. .

Zasady moralnego i fizycznego wychowania mło-
dzieży płei żeńskićj, przez... napisane, z niemieckie-
go na język polski przełożone. Dzieło przez Kommis.
rząd. wyzn. rel. i ośw. publ. za użyteczne uznane.
pa w druk. rządowćj, 1824, w 8-ce, str. XV
ZĘ k 3

,_ Trzy główne Środki sztuki leczenia z pism O. W.
Hufelanda przełożył Konr. Dobrski. (Dodatek do Kli-

«niki, 1870, TD. V, stw. 96).
Siły uzdrawiające egerskiego źródła mineralnego

w nowych czasach Franzensbrunnen zwanego w cier-

ż
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pieniach podbrzusznych, w skutek siedzącego życia
wynikających. W 8-ce, str. 4. CE

Najtańszy lekarz domowy czyli najprędsze i naj-
lepsze środki ratowania siebie i drugich bez pomocy
lekarza tylko urządzeniem 500 środków domowych
i domowój apteczki, a przystępny dla każdego, 0s0-
bliwie dla tych, którzy nie mogą osiągnąć prędko po-
mocy lekarskićj lub mieszkają za daleko od aptek.
Ułożono alfabetycznie podług najlepszych dzieł.
Lwów, D. Marie, w druk. M. F. Poremby, 1861,
w 12-ce. str. 80.

500 Środków domowych czyli najtańszy lekarz
wraz z przepisem urządzenia apteczki domowój.
Warszawa, J. Kaufmann, 1861, w 16-ee, str. 87.

Toż, wydanie nowe. Warszawa, Kaufmann, 1877,
w 16-ee, str. 102 i 6.

Huison Tomasz, potomek rodziny angiel-
skićj, oddawna w Polsce osiadłćj, ur. 1790r.
w Krakowskióm, do szkół uczęszczał w Kra-
kowie, nauk lekarskich słuchał w Berlinie,
gdzie 1813 r. stopień doktorski pozyskał.
był lekarzem wojska polskiego, a od r.
1816 stale przebywał w Poznaniu i tu
umarł 20 kwietnia 1875 r., przeżywszy
lat 85.
De hypohondriasis et histerismi differentia. Bero-

lini, 1813, w 8-ce, str. 31. liss. inaug.

Hulanicki Stanisław.
Sprawozdanie z dwuletniej ezynności zakładu le-

czniczego kumysem kobylim w _Elisawetgradzie
(Chersońskićj gub.). (Graz. lek. T. XLI, 1876, str. 1
do 8).

Humiecki Mod., lekarz w Krośnie.
Kilka słów o zapadaniu się klatki piersiowój

w a> skurezu serca. (Przegl. lek. 1868, Nr. 17
i 18).
Aforyzmy na tle przyrody. Lwów, nakład autora,

1877, w 8-ce, str. 124.
Darwinizm. Lwów, nakł. autora, druk. Insty-

tutu stauropigiańskiego, 1878, w 8-ce, str. 31, 1 nl.
il tab. i

Huryn V.
Dissertatio inauguralis medico-praet. observatio-

nes nonnullas circa peripneumonias mense Aprili an-
ni 1817 Vilnae grassantes exhibens. Vilnae, 1817,
w 8-ee, str. 21, 1 k. nl.

* Husson.
Uwagi nad wakcyną podług Hussona, przez Syl-

westra Pleszkowskiego. Grodno, w druk. Zymela,
1828, w 8-ce, str. 82, nl. 8.

Hutzen, Hutzing Enoch.
Libellus de peste, ejusque nomine, deseriptione,

causa, Signis, aura, fuga, historia. Gredani, 1621,
w 4-Cce.

Por. Rocz. tow. przyj. nauk, T. XI, 12.

* Huxley T. H.
O przyczynach zjawisk w naturze organieznój

sześć odczytów. Tłóm. Aug. Wrześniowski. (Biblio-
teka filoz. pozyt. Zeszyt I—III. Warszawa, Red.
Niwy, druk. raz. lek., 1872, w 8-ce, str. 126.
Stanowisko człowieka w przyrodzie. Trzy rozpra-

wy. Z niemieckiego przekładu J. W. Carusa, spol-
A> Żaryn. Warszawa, 1874, w Ś-ce,
str. Ę

Huzarski Stanisław, ur. 17 grudnia 1838
roku w Szydłowcu w. gub. radomskićj, do
gimnazyum uczęszczał w Radomiu (1847—
1855), nauk lekarskich słuchał w Warsza-
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wie (1857—1862). W r. 1863 został ordy-
natorem szpitala św. Stanisława w Szczu-
czynie; w r. 1867 objął obowiązki lekarza
powiatu szezuczyńskiego. Od r. 1882
mieszka w Warszawie.

Tryszczyca czerwona ogólna (eczema rubrum ge-
nerale), leczona w kliniee prof. Chałubińskiego.
(Pam. tow. lek. warsz. 1862, T. XLVIII,str. 133i8q.).

Sprawozdanie ze szpitala S$. Stanisława w Szezu-
czynie za rok 1863 i 1864. (Tyg. lek. 1865,
Nr. 30).

Toż, za r. 1865. (Tamże, 1866, Nr. 2).

Toż, za r. 1866. (Tamże, 1867, Nr. 5).

Statystyka lekarska z powiatu Szczuczyńskiego.
(Gaz. lek. T. TX, 1870, str. 300—301).
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Wiadomość statystyczna o ruchu chorych w szpi-
talu S$. Stanisława w Szczuczynie w r. 1870. (Tamże,
T. X, 1871, str. 605—607).
Rueh chorych w szpitalu S$. Stanisława w Szezu-

czynie w r. 1871. (Tamże, T. XII, 1872, str. 206
do 207). Ro

Spostrzeżenia nad działaniem jodoformu w niektó-
BO chorobach kobiecych. (Tamże, 1882, Nr. 2. str.
1—42).
* Hyrtl Józef. .
Anatomia opisowa ciała ludzkiego podług Hyrtla,

ułożona przez Lud. Neugebauera. Tom IiII. (T. II
obejmuje: Nauka o wnętrznościach przez L. Neuge-
bauera i I. F. Nowakowskiego). Warszawa, nakł.
autora, Kaufmann, T. I, druk. J. Psurskiego. T. II,
druk. A. Liefeldta, 1861 — 65, w 8-ce, str. IV, 534
i III, 352. :
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Idzikowski Jan, ur. 24 grudnia 1825 r.
w Tyrnecku na Górnym Szląsku, do gim-
nazyum. uczęszczał w Gliwicach i Racibo-
rzu, w r. 1848 oddawał się teologii kato-
lickićj na uniwersytecie wrocławskim, na-
uk lekarskich słuchał w Gryfii (1849—
1852).
De ligatura carotidis communis adjeeta historia

morbi. Gryphiae, 1852, w 8-ce, str. 44. Diss.
inaug.

Ignatowski Roman, ur. 1805 r. w woje-
wództwie lubelskióm; do gimnazyum uczę-
szczał w Lublinie do r. 1825; nauk lekar-
skich słuchał w Warszawie, 1830 r. złożył
ostateczny egzamin lekarski; dyplom atoli
uzyskał dopiero 1882 r.; po powrocie z wy-
chodźtwa. W r. 1837 osiedlił się w Ciecho-
cinku, mając na celu urządzenie zakładu
wód mineralnych. Grorliwym usiłowaniem
i niezmordowanćj pracy Ignatowskiego
zdrojowisko ciechocińskie zawdzięcza swój
dzisiejszy rozwój. Już w r. 1839 wspólnie
z D-rem Reinhardem, pomocnikiem głów-
nego inspektora służby zdrowia w króles-
twie polskićm, podał projekt urządzenia za-
kładu wód mineralnych i ich exploatacyi,
z zamiarem zadzierżawienia Ciechocinka,
który stanowi własność Banku Polskiego.
Gdy rząd sam zajął się otworzeniem zakła-
du leczniczego, I. w r. 1841 został mia-
nowany lekarzem przy warzelniach soli
i stałym lekarzem zdrojowym. Na przed-
stawienie Ignatowskiego urządzono w r..
1842 łazienki (N. III), w r. 1849 wybudo-
wano nowy budynek łazienkowy; w r.
1870 wystawiono łazienki do kąpieli błot-
nych. W r. 1873 został Ignatowski prezy-
dującym w Radzie lekarskićj przy zarzą-
dzie wód mineralnych Ciechocińskich a od
r. 1881 pełni obowiązki prezesa Rady za-
rządzającćj tychże wód. Nadto od r. 1851
był Ignatowski lekarzem szpitala św. Ta-

Idzikowski—llkus.

deusza w Oiechocinku. Towarzystwo le-
karskie warsz. (1851) i płockie zaliczyły I.
do grona swych członków.
O cholerze azyatyckićj. Warszawa, 1832, w 8-ee, br.
O wodach mineralnych słonych w Ciechocinku, jój

działaniu i zastosowaniu lekarskióm. Warszawa,
druk. Banku pols., 1654, w 8-ce, str. 273.
O wodach mineralnych w Ciechocinku. (Pam. tow.

lek. war. 1851. T. XXV, str. 35—65. 1852, MT. XXVIII,
str. 90—158, 2-i posz. str. 95—186).
Sprawozdanie o skuteczności wód Ciechocińskich

w r. 1854. (Tamże, 1855, T. XXXII, str. 165—185).
Wody Ciechocińskie i ich działanie. (Gaz. lek. T.

VI, 1869, str. 77/—779, 809—812).
Sprawozdanie o kuracyi wodami mineralnemi Cie-

chocińskiemi w r. 1869. (Tamże, T. VIII, 1870, str.
816—824).

Ciechocinek pod względem lekarskim. (Tamże, T.
XIV, 1878, str. 389—39/, 405—%411. T. XV, str. 9 —
11, 44—47, 58—60).

Przełożył dzieło Wendta (ob.).

llkiewicz Jan, nauk lekarskich słuchał
w Wilnie. Był lekarzem powiatu humań-
skiego i cieszył się wielką wziętością. Um.
w Humaniu 14 kwietnia 1868 r., przeżyw-
szy lat 70.

llkiewicz Michał, rodem z Wołynia, sto-
pień doktora medycyny osiągnął w Erlan-
dze 1828 r. a powtórnie w Paryżu 1829 r.
Theses medieo-chirurgicae, quas ad publice de iis

disputandum dissertationi suae de nymphomania
praemittit. Erlangae, 1823, w 8-ce.
Ę Ra nymphomania. Parisiis, 1829, w 8-ce, str. VI
i 47.

likus (de) Jan, ob. z Olkusza Jan.
Informacya dla ludzi wiejskich jako sobie z choru-

ją?emi na krosty czyli ospę dziecinną bez pomocy le-
karza postępować należy. 1792, fol. str. 16 (po pol-
sku i po niemiecku).

Informacya (Krótka) do ożywiania utonionych lu-
dzi wraz z sześcioma uwagami ustanowionego na to
w Amsterdamie Zgromadzenia, na niemiecki y pol-
ski język z franeuzkiego przełożona na rozkaz JO.
Xiążęcia Imci Adama Ozartoryskiego, Generała
ziem podolskich. Kurzer Unterricht ertrankten Men-
sehen wieder lebendig zu ma?hen. Nebst sech3 Beo-
bachtungen aus dem franzósiseien der hiezu geord-
neten Gesellschaft in Amsterdam ins deutsche und



Informacya—lnstrukcya.

polnische iibersetzt. Auf Befehl Sr. Durchl. der Fiir-
Sten Adam Qzartoryski, Generals von Podolien.
W Warszawie, M. Gxóll, 1775, w 12-ee, str. 70.

Informacya o skutku i używaniu niżćj opisanych
medykamentów a naprzód angielskiego uniwersal-
zę balsamicznego proszku od suchot. Warszawa,
cl
Informacya zupełna o używaniu złota przenikają-

cego Melissy czyli bojownika, spirytus albo extraor-
dynaryjna na apoplexią wódka, sama się w używa-
niu wewnętrznym i zewnętrznym skutkami zalecają-
ca; aprobowana w oboygu płei pacyentach w oko-
licznościach następujących. W Regensspurgu, k. nl.
22, w 4-ce.

informacya zupełna o używaniu y enotach złota
przenikającego Eau des eromes albo... (jak poprzed-
nio). Wrocław, k 2, w 4-ce.

Inlaender Ignacy, rodem z Brodów.
De glossitide. Ticini, 1838, w 8-ce, str. 24. Diss.

inaug. ;

Inlaender Jakób, rodem z Brodów.
Diss. inaug. medieo-politieca sistens veneficia. Bu-.

dae. 1841, w 8-ce, str. 26, 1 k.

Instrukcya dla akuszera gubernijalnego. Przejrza-
na przez Radę lekarską i przyjęta na. posiedzeniu
ogólnóm Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych,
Duchownych i Oświecenia publicznego. (Warszawa,
1839), w 8-ce, str. 11. Podpisany: R. Czetyrkin. Po
po polsku i po rossyjsku.

Toż, dla akuszera miejskiego. Przejrzana przez
Radę lekarską i przyjęta na posiedzeniu ogólnóm ete.
(Warszawa, 1839), w 8-ce, str. 11 i 2 tab. Podpisa-
ny: R. Ozertykin. Po polsku i po rossyjsku.

Toż, dla akuszerek. Przejrzana przez Radę lekar-
ską ete. (Warszawa, 1839), w 8-ce, str. 57 i 3 tab.
Po polsku i po rossyjsku.

Toż. dla akuszerek praktykujących w Królestwie
Polskićm. Przejrzana ete. (Warszawa, 1857), w 8-ce,
str. 8,i 2 tab.

Toż, dla aptekarzy i materyalistów, w 4-ce, str. 24.
(B. m. dr. ir. Wydanie kom. rząd. spraw wewnętrz-
nych Król. polskiego 1817).

Toż, dla assesora farmacji w urzędzie lekarskim.
Przejrzana ete. Po polsku i po ross. (Warszawa,
1839), w 8-ee, str. 37.

Toż, dla assesora weterynaryi przy urządzie le-
karskim. Po polsku i po ross. (Warszawa, 1839),
w 8-ce, str. 19.

Toż, dla ezłonków honorowych urzędu lekarskiego.
Po polsku i po ross. (Warszawa, 1839), w 8-ce,
RO.
Toż, dla felczerów, (Warszawa, 1839), w 8-ce, str.

15i1 tab. y
Toż, dla Inspektora Gubernialnego Lekarskiego.

Przejrzana ete. Po polsku i po rossyjsku., (Warsza-
wa, 1839), w 8-ee, str. 39. Podpisany: R. Czetyrkin.

Toż, dla Inspektora Lekarskiego w m. Warsza-
wie. Przejrzana przez Radę Lekarską ete. (War-
szawa, 1839), w 8-ce, str. 4911 tab. Podpisany:
R. Qzetyrkin..

Toż, lekarsko-więziennaczyli przepisy dla więzień
pod względem zdrowia. (Warszawa, 1857), w 8-ce,
str. 26 i k. 11 wzorów.

Toż, dla lekarza obwodowego. Przejrzana przez
Radę lekarską ete. (Warszawa, 1839), w 8-ee, str.
55, tab. 4i str. 9. Po polsku i po ross.

Toż, dla lekarzy miejskich. Przejrzana ete. (War-
szawa, 1839), w 8-ce, str. 15, 2.tab. wzorów.

Toż, dla lekarza m. Warszawy. Przejrzana ete.
(Warszawa, 1839), w 8-ce, str. 17, 3 tab.

Toż, dla lekarzy pod względem zapisywania le-
karstw w szpitalach wojskowych. Warszawa,
W 8-ce, str. 21.
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Toż, dla weterynarnego lekarza miasta. Przejrza-
na ete. (Warszawa, 1839), w 8-ce, str. 19, k. 6
wzorów.

Toż, dla weterynarzy w Królestwie Polskićm (z r.
1842), w 8-ce, str. 13. Podpisany: R. Czetyrkin.

Toż, dla praktykujących w Królestwie P olskióćm
w stopniach weterynarnych wyższych. Warszawa,
1846, w 8-ee, str. 25. Po polsku i po ross.

Toż, dla praktykujących w Królestwie Polskićm
w stopniach pomocników weterynarnych. Warsza-
wa, 1846, w 8-ce, str. 25. Po polsku i po ross.

Toż, dla rad opiekuńczych powiatowych. Warsza-
wa, 1843. w 16, str. 18, k. nl. 12.

Toż, dla rad szczegółowych opiekuńczych szpi-
tali. Warszawa, S. Orgelbrand, w 8-ee.

Toż, dla zdawających rekruta, z któremi choroba-
mii wadami ciała nowozaciężni stawieni być nie
mogą, Ww 8-ce. e

Toż, do rozpoznawania Śmierci prawdziwój od po-
zornój i o środkach, jakie przedsiębrać należy do ra-
towania osób w pozornćj śmierci zostających, na ję-
zyk polski z rossyjskiego przełożona, wydana przez
Radę medyczną przy ministeryum spraw wewnętrz-
nych r. 1819 z polecenia JW. Rimskiego Korsakowa,
gubernatora litewskiego. Wilno, druk. Marcinow-
skiego, 1820, w 8-ce, str. 16.

Toż, dla urzędów lekarskich i lekarzy powiato-
wych, wydana przez Komissyą Rządową Spraw we-
wnętrznych, w wykonaniu art. 9 Postanowienia Ra-
dy administracyjnćj Królestwa z d. 7 (19 września)
1862r. w przedmiocie środków ostrożności eo do
trucizn. (Warszawa, 1862), w 8-ce, str. 4.

Toż, policyjno-lekarska dla władz wykonawczych
w przedmiocie zapobieżenia wprowadzenia do Kró-
lestwa z Państw ościennych chorób zaraźliwych na
większe domowe zwierzęta i wytępiania tychże we-
2 kraju. (Warszawa, w druk. rządowój, 1828),

W 4-00.
Toż, tamże, 1830, w 4-ce, str. 32.
Toż, dla służby mającćój obowiązek ezuwania nad

zachowaniem środków ochronnych od wnoszenia za-
razy księgosuszu w obręb Królestwa Polskiego.
SA Orgelbrand, 1864, w 8-ce, str. 24,

tab.
Toż, względem zachowania się w ezasie teraźniej-

szym od panującćj krwawćój biegunki. (Rada ogólna
lek. Księstwa Warszawskiego). Warszawa,, 1811,
fol. 1 ark,

Toż, dla lekarzy wojskowych o leczeniu grasującćj
obecnie gryppy. (Ułożona przez komitet wojskowo-
lekarski przy Głównój kwaterze Armii Czynnej).
(Tyg. lek. 1852, Nr. 19).

"Toż, do odbywania egzaminów studentów cesar-
sko-król. warsz. medyko-chirurgicznój akademii.
Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1859, w 4-ee,
str. 25. Po polsku i po ross.

Toż, dla akuszerek praktykujących w m. Krako-
wie i jego okręgu. Kraków, 1842, w 8-ce, str. 83.

Toż, dla dominiów i poddanych, podająta o
nietylko zapobieżenia ile możności zarazie bydła
iinnym ważnym chorobom użytecznych domowych
zwierząt, ale t6ż uśmierzenia chorób istotnie już pa-
nujących i tamowania dalszego rozszerzenia się
tychże, fol. -

Toż, dla lekarzy polowych. Kraków, 14 kwietnia
1868, w 8-ce, str. 8:

Toż, dla publicznie ustanowionych lekarzyichi-
rurgów w e. k. austryaekióm państwie, jak sobie przy
sądowych opisaniach trupów ezyli obdukeyach po-
stąpić mają. Lwów, Piller, w 4-ee, str. 138. (Po pol-
sku i po niemiecku).

Toż, urządzeń zdrojowisk krajowych dotycząca,
przez Komissyą balneologiczną w Tow. nauk. krak.
zawiązaną ułożona. Kraków, druk. Uniw., 1864,

»
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w 8-ce, str. 10. (Osob. odb. z Rocz. tow. nauk. krak.
Poczet 3-ci, T. VIII, 1864, str. 247—256).

| "Toż, tycząca się urządzenia zdrojowisk krajowych
przez Komissyą balneologiczną ułożona. Kraków,
druk. Uniw. 1864, w 4-€e, str. 4.

Toż, 0 zarazach zwierzęcych dla dominiów, chirur-
gów, sędziów miejscowych. (Lwów), 1844, fol. str. 62.

Toż, dla lekarzy urzędujących na czas trwania
cholery epidemicznój. Lwów, druk. E. Winiarza,
1872, w 8-ce str. 7.

Toż, dla robiących spostrzeżenia antropologiczne
na osobach żywych. Kraków, 1875, w 8-ce, str. 11.
Osob. odb. ze sprawozdań akad. umiejęt.

Toż, dla Komisyi balneologicznej z grona c.k.
Tow. nauk. krakowskiego wysadzonćj. (Roczn. tow.
nauk. krak. Poczet 3=ci, T. I, 1858, str. I—VIN).

Instrukcya—lzaak.

Toż, dotycząca się wykonania przepisów 0 egza-
minach ścisłych w wydziale lekarskim. Rozporzą-
dzenie Wys. Minist. Wyznań i Oświaty z d. 1 czer-
wca 1872 r. do IL. 4308. (Odbicie z Przegl. lek.). Kra-
ków, druk. Czasu, 1872, w 8-ce, str. 15.

Instrumenta chirurgica pro commodo discentium.
50 tabulis depićta. Sceulps. Th. Augustynowicz. Vil-
nae, typ. Th. Gliicksberg, 1835, fol.

Iskierski Karol.
De febri intermittente Crimensi. Kijoviae, 1852,

W 8-ce, str. VIII, 66 i 1 k. Diss. inaug.

Izaak, żyd, był lekarzem w Krakowie
około 1520 r.

Por. Grabowski: Star. wiad. o Krak. str. 225.



labłonowski—Jabłoński.

Jabłonowski Feliks, ur. w Warszawie 12
maja 1816 r.; ukończywszy gimnazyum św.
Barbary w Krakowie, udał się do Berlina,
gdzie od 1838 do 12 maja 1837 r. przykła-
dał się do nauk lekarskich. Jako uczeń
1836 r. w nagrodę pilności i pracy, w za-
kładzie chirurgiezno-oftalmicznym, zostają-
cym pod kierunkiem Graefe'go, otrzymał
medal srebrny. Osiągnąwszy dyplom dok-
tora medycyny 1837 r. w Berlinie i uzy-
skawszy upoważnienie (po złożeniu egza-
minów) do wolnćj praktyki 1838 r. w Char-
kowie, osiadł jako praktyczny lekarz na
Wołyniu w dobrach hr. Czackiego. W r.
1841 przybył do Warszawy i wkrótce wy-
robił sobie wziętość w chorobach chirur-
gieznych i ocznych; 1845 r. został człon-
kiem Tow. lek. warsz.; w r. 1846 miano-
wany był lekarzem ordynującym w szpita-
lu Dz. Jezus i obowiązki te spełniał aż do
zgonu. Umarł 20 października 1867 r.
Ciężką pracą uczciwie zdobyty majątek
(10,000 rs.) zapisał na rzecz kassy wsparcia
wdów isierot po lekarzach pozostałych.
Ogłosił:
Nonnulla de scirrho et eancro. Berolini, typ. Nie-

tackianis, 1837, w 8-ce, k. 2, str. 31, Diss. inaug.

Berlin, Wiedeń i Graefenberg pod względem le-
karskim. (Bibl. warsz. 1843, II, str. 540).

Rzut oka na systemata lekarskie i wykaz postępu
tćjże nauki w nowszych czasach. (Tamże, 1847, I,
str. 447).
Kilka uwag nad artykułem p. Majewskiego:

„O rozpoznawaniu i leczeniu wypoceń w błonie opłue-
nćj, będących następstwem zapalenia tejże błony,”
w Nr. 27. Tyg. lek. umieszezonym. (Tyg. lek. 1847,
Nr. 11).

O użyciu chloroformu przy operacyach chirurgicz-
nych. (Tamże, 1847, Nr. 26).

Litotomia. (Pam. tow. lek. warsz. T. XXXIV,
1855. str. 127).

O przyrządzie do opatrywania złamanego obojczy-
ka. (Tamże, *. XXXV, 1855, str. 273), 3 a
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Przepuklina a RA repozycya; śmierć. (Tam-
że, T. XXXIX, 1858, str. 145).

Ukąszenie od żmii. (Tamże, T. XL, 18568, str. 258).
Jabłonowski Julian, ur. 3 października

1832 r. we wsi Uścieńcu, w powiecie łu-
kowskim, gub. lubelskićj; do gimnazyum
uczęszczał w Białymstoku; nauk lekarskich
słuchał (1858—1858) w Dorpacie. Obecnie
jest lekarzem szpitalnym przy fabryce cu-
kru w m. Trościańcu, w gub. podolskićj,
De santonini, bebeerini, narcotini, arbutini, citra-

tis ferrici intra organismum humanum rationibus:
Dorpati, 1858, w 8-ce, str. 37. Diss. inaug.

Jabłonowski Władysław, spółczesny le-
karz w wojsku tureckićm, ogłosił:
O opatrunkach przeciwgnilnych, podług źródeł

angielskich i francuzkich. (Medycyna, 1876, Nr. 16,
17, 19, 20. 1877, Nr. 5—9).

Służba zdrowia w wojsku tureckićm. Przyczynek do
historyi powstania w Hercogowinie. (Tamże, 1876,
Nr. 36 — 38, 45, 46, 52. 1877, Nr. 11, 18, 16, 17, 21,
22, 25, 26, 29, 30, 32, 33—38, 41—43, 47—50, 52).

Szkice położnicze ze Wschodu. (Przegl. lek. 1882,
Nr. 10—13, 31, 33, 35, 36, 37).
, Lekarze i leczenie w Turcyi. (Tamże, 1882, Nr.
21—30). :

Zwiad morowa i cholera na Wschodzie w r. 1881.
(Tamże, 1882, Nr. 46, 47, 50, 51).
O poronieniach w Tureyi. (Tamże, 1883, Nr. 9, 10).
Higijena noworodków i kobiet ciężarnych w Tur-

eyi. (Tamże, 1883, Nr. 13, 14, 15).
Jabłoński Ernest, rodem ze Lwowa.
Diss. inaug. exhibens formulas medieatas seholae

clinieae Vindobonensis. Viennae, 1834, Sollinger,
w 8-ee, str. 90. |

Jabłoński Jakób, rodem z Jampola. * »
Dóerire les deux espdces principales de taenia

qw'on peut trouver dans I'espeee humaine. Caracte-
res du foetus du 2-e ou 3-e mois. De 1'emploi de
Popium dans les hómorrhagies utórińes. Effets sur
Fhomme de Talimentation exclusivement vógótale.
Questions de these. Montpellier, 1838, w 4-ce, str. 15.

Jabłoński Jan, syn wychodźcy, rodem
z Poitiers.
Etude sur Tinnervation. Paris,

w 4-06, k. nl. 3 i str. 104. These.
Lipome. Opóration. Mort subite. (Gaz. de hópi-

taux, 1867, str. 194). a

Parent, 1868,
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Jabłoński Józef Aleksander, rodem z War-
SZAWy.
De Fanómie et de la chlorose (hypómie et hydre-

mie). Paris, Rignoux, 1852, w 4-ce, str. 34. These.

Jabłoński Stanisław, spółczesny lekarz
sądowy i szpitalny w Rzeszowie.

Otrucie fosforem. (Przegl. lek. 1819, Nr. 31).
Mięsak opony twardój, operacya, wyzdrowienie.

(Tamże, 1880, Nr. 52).

Jabłoński Wojciech Stanisław.
Sposób utrzymania zdrowia do późnóy starości

i przedłużenia życia, z wiadomości i uwag fizycznych
wyciągniony. 1/85, w 8-ce.

* Jaccoud S$.
O zakłóceniach mowy w chorobach nerwo-

wych (aphasia, alalia). Przekład z francuzkiego.
DY kliniczne, I). Warszawa, 1874, w 8-ce,

str. 29.
Rzucawka i mocznica (eelampsia et uraemia). Pato-

genia i terapia. Przełożył Ot. Szreiber. (Wykłady
kliniezne, Il). Warszawa, 1874, w 8-ce, str. 381
do 78.

Jacewicz Ignacy, rodem z Telsz.
Etudes sur Ihóróditć de la syphilis.

gnoux, 1856, w 4-ce, str. 34. These.

Jach, rodem z Wilna, nadworny chirurg
Jana Kazimierza, towarzyszył temu mo-
narsze w czasie jego dwuletniego więzienia
we Francyi.

Por. Niemeewicza pamiętniki, T. III, 277, 288.

 Jachimowicz F.
Limany Odeskie. (Zdrowie, 1880, Nr. 10, 11).

Jachimowicz Jan, rodem z Bełzca w Ga-
licyi.
De lactione physiologiee eonsiderata. Vindobonae,

1820, w 8-ce, str. 4 i 44. Diss. inaug.

Jacobson Adolf, ur. 1850 r. w Wilatowie
w Poznańskićm, do gimnazyum uczęszczał
w Chełmnie i Grudziążu, od r. 1870 słuchał
w Berlinie nauk filozoficznych, a od 1872—
lekarskich. W r. 1875 dyplom doktora me-
dycyny osiągnął.

Historisch-kritische Untersuchungen iiber die pa-
thologischen Erscheinungen, welche der erste und
zweite Dentitionsprozess im kindlichen Organismus
heryorruft. Berlin, G. Schade, 1876, w 8-ce, str. 31.
Diss. inaug.

Jacobson Gorgoniusz, ur. w Poznaniu 8
września 1856 r., nauki gimnazyalne po-
bierał w mieście rodzinnóm od 1867 do
1876; w tym roku zapisał się na wydział le-
kargki uniwersytetu w Gryfii, gdzie w ma-
ju 1881 r. uzyskał stopień doktora medycy-
ny. Następnie pełnił obowiązki asystenta
w klinice prywatnój D-ra Rydygiera
w Chełmnie, a w początku r. 1882 osiadł
w Pelplinie, gdzie dotąd trudni się wyko-
nawstwem lekarskióćm.

Experimenteller Beitrag zur Lehre iiber Myopho-
nie und Dermatophonie. Greifswald, 1881, w 8-ce,
str. 30. Diss. inaug.

Jacobson Lesser, ur. 1855 r. w Chełmnie,
nauk lekarskich słuchał (1876 — 1880)
w Berlinie,

Paris, Ri-

Jabłońsk i—Jagielski.

Ueber die Behandlung der Spondylitis mittelst des
Gyps-Corsets. Berlin, 1880, w 8-ce, str. 35. Diss.
inaug.

Jacowski, dentysta w Paryżu.
Revólation sur les progrts de Tart dentaire. Paris,

impr. Dubuisson, 1858, w 8-ce, str. 16. >
O odkzyciach i postępie w dziedzinie dentystyki.

Wilno, 1860. ż ;
Simplifieation et progrós dans T'art dentaire. Paris,

impr. P. Dupont, 1867, w 12-ce, str. 31.

Jacyna Andrzej.
De cholerae epidemicae anatomia pathologica ad-

ditis notionibus brevioribus physiologieo-pathologi-
cis. Kioviae, 1852, w 8-ce, str. 71. Diss. inaug.

* Jaeger de Jaxtthal Edward.
Wzory druku dla użytku lekarzy trudniących się

chorobami ócz. Wiedeń, w druk. nadwornćj, L. W.
Seidel, 1863, w 8-ce, k. 15i 2 tab. Ded. Fr. Niedź-
wieckiemu.

Jaenichius Piotr, rodem z Kołobrzega po-
morskiego, objął 30 czerwca 1617 r. obo-
wiązki fizyka m. Torunia, z zastrzeżeniem,
że bez wiedzy burmistrza nie ma się wyda-
lać z miasta, że dwa razy w roku powinien
dokonywać przeglądu aptek i dostrzeżone
uchybienia prostować; nadto co pół roku
obowiązany był składać obraz swych czyn-
ności. Wynagrodzenia pobierał 300 zł.
rocznie. Um. z zarazy 28 sierpnia 1629 r.

Melethemata Thorunensia seu dissertationes Yarii
argumenti ad historiam maxime Polon. et Prussieam,
politieam, physicam, rem nummariam ae literariam
spectantes uno volumine jam eollectae et eomprehen-
sae, eurante Petro Jaenichio. Thorunii, typis et
sumpt. Joh. Nieolai Nobil. Senat. et Gymn. typogr.
in-8 (1726) 4 tomy, str. 250, 242, 386, 278, 4-ty tom
aAZ w Wrocławiu i Lipsku u G. T. Korna,

Por. Zerneke: wyd. z r. 1711, str. 206. Bentkowski:
II. 762.

Jagelski Cassianus.
De passione hysteriea. Lugdumi Batav., 1765,

w 4-06, str. 48. Diss. inaug.

Jagielski Józef Antoni, ur. w Poznaniu
1792 r., do r. 1817 oddawał się aptekar-
stwu; 1817 — 1820 uczył się medycyny
w Wrocławiu i Berlinie. Osiadłszy w mieś-
cie rodzinnóm, został nauczycielem szkoły
akuszerek a w r. 18387 dyrektorem tójże
szkoły; nadto kierował oddziałem chirur-
gicznym w szpitalu prowincyonalnym po-
znańskim.
De fistulis urinariis adjecta hujus morbi historia.

Berolini, Briischke, 1820, w 8-ee, str. 82. Diss. inaug.
O użyciu świeżego soku Chelidonium maj. przy

plamach rogówki. (QCasper's Wochen. 1834, Nr. 35).
Drei Falle von Blutungen aus der nicht sehwan-

gern Gebirmutter wegen regelwidriger Lage der-
selben. (Tamże, 1834, Nr. 37).
Przypadek uleczenia amaurozy za pomocą stry-

chniny. (Med. Zeit. v. V. f. H. in Pr. 1837, Nr. 8).
Telangiectasie, durch Unterbindung geheilt. (Tam-

że, 1837, Nr. 40).
Leben und Wirken des Dr. Carl Marcinkowski

von Dr. J. Jagielski. Posen, 1846, w 8-ce, str. 30.
Żywot D-ra Karola Marcinkowskiego skreślił Dr.

Jagielski. Poznań, czcionkami Stefańskiego, 1846,
w 8-ce, str. 41.



_ Jagielski—Jakuhowski.

Jagielski Wiktor, syn Józefa, ur. w Po-
znaniu, do gimnazyum uczęszczał w Po-

znaniu i w Brzegu, nauk lekarskich słu-

chał (1854—1858) w Wrocławiu i Berlinie.

Obecnie praktykuje w Londynie.
De luxatione femoris congenita. Berolini, 1858,

w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.
Kumys i jego użycie w, medycynie. Tłomaczył

z angielskiego Dr. Jan Kwaśnicki. Warszawa, 1871,

w 8-ce, str. 5l. Osob. odb. z Gaz. lek. (T. X, 1871),

wydane nakładem D-ra Przystańskiego i Nowa-

kowskiego.
On treatment of chronie diarrhoea by koumiss.

(Brit. med. journal, 1877, str. 103).

Jahn lan Wilhelm, rodem z Gdańska, prof,
anatomii w uniw. lipskim, późnićj lekarz

przyboczny ks. Michała Qzartoryskiego,

kanclerza W. Księstwa Litewskiego. Brał

udział jako ekspert w procesie Dogru-

mowój.
Por. Rocznik Tow. P. N. XV, 160.

Jahołkowski Piotr Stanisław, ur. 1812 r.
we wsi Pełku, w obwodzie białostockim; do

szkół początkowych i średnich uczęszczał

w Drohiczynie i w Białymstoku, w r. 1828
zapisał się na wydział lekarski uniw. wi-

leńskiego; wypadki krajowe przerwały mu
bieg nauk. W r. 1831 opuścił ojczyznę,
przybył 1832 r. do Francyi i w Montpellier
1835 r. stopniem doktora medycyny uwień-
czony został, Wykonawstwo lekarskie roz-
począł w Oaveirae w okolicach Nimes.
W r. 1859 powrócił do kraju a powtórzyw-
szy egzamina lekarskie w Kijowie, osiadł
w Ozerwonćj na Wołyniu, u hr. Grochol-
skiego. W 1861 r. przeniósł się do Garwo-
lina, gdzie w r. 1867 został lekarzem po-
wiatu. 19 kwietnia 1876 r. pracowity ży-
wot zakończył.

Dissertation sur le cancer des levres. Montpellier.
Martel, 1835. w 4-ce, str. 10. Thóse.

* Jahr i Testa.
Materya medyczna, czyli przewodnik do zastoso-

wania główniejszych lekarstw homeopatycznych
w chorobach podług patogetycznych wskazań i obser-
wacyj klinicznych, z dzieł D-rów... ułożona przez I.
Podwysockiego. Warszawa, Orgelbrand, 1863,w8-ce,
k. 2, str. XII, 390.

Jakób, fizyk, był lekarzem królewskim od
r. 1419.

Por. Świeżawski: Pam. tow. lek warsz. T. LXXIH,
str. 556.

Jakób, żyjący w pierwszćj połowie XVI
wieka, lekarz Piotra Gamrata, arcybisku-
pa gnieźnieńskiego i biskupa krakowskie-
go, fizyk miasta Krakowa. Jemu to przy-
pisane dziełko: Ol. juniperi etc.

Por. Janociana, I, 252. Wizerunki i roztrząsania
naukowe, str. 144 (1840 r.).

Jakób z Biskupic, ob. z Biskupie Jakób.
Jakób z Boxyc, ob. z Boxyc Jakób.
Jakób z Kleparza, ob. z Kleparza Jakób.
Jakób Montanus, ob. Montanus Jakób.
Jakób z Poznania, ob. Świetlik Jakób.
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Jakób z Zalesia, ob. z Zalesia Jakób.
Jakobejus Stanisław, z Kurzelowa, sto-

pnie filozoficzńe otrzymał 1563 i 1566 w a-

kademii jagiellońskićj; medycyny uczył się

we Włoszech. Dziekaństwo wydziału pia-

stował 1571 r. Lat 46 (?) był profesorem
akademii krak. Um. 1612 r.
Dziennik świąt rocznych z wyborem czasów, któ-

rych jakie sprawy szezęśliwie sprawowane mają być

wedle porządnych biegów niebieskich: na rok 1572

przestępny, przez... sławnój nauki krakowskićj as-

Rae pilnie napisany. Krak. Stan. Szarfienberg

w 32.
W bibliotece jag. znajduje się kilka jego rękopi-

sów treści astrologicznój; w bibliotece tow. lek. war.

rękopis: Leetio de principiis astrologicis et de judi-

tiis astrorum hora 2ż leetorió Ptolomei eommutatio-

ne hiemali reetoratu cel. D. Nieolai Dobrocieszki, de-

canatu vero Alberto Virginio Aried per Stanislaum
Curzeloviensem explieata a 1608.

Por. Majer: Wiadomości, str. 15. Starowolski: Mo-
num. str. 171. Oettinger: 1. e. str. 198.

Jakobejus Wawrzyniec, z  Kurzelowa,
doktór filozofii i medycyny, wydawał ka-

lendarze w początkach XVII stólecia.

Jakowieki Antoni, nauk lekarskich słu-

chał w Warszawie, a późnićj w Dorpacie,

dzie 1875 r. stopień doktorski osiągnął.
Przyczynek do badań nad fizyologicznóm działa-

niem przelania krwi (transfusio sanguinis). Rozpra-

wa nagrodzona złotym medalem w Dorpacie. (Gaz.

lek. T. XVIII, 1875. Pam. tow. lek. T. LXX, 1874,
str. 15). Pracę tę dopełnił H. Fudakowski. (Pam.

tow. lek. 1874, T. LXX, str. 21). ę
Toż. w osobn. odb. Warszawa, 1875, w 8-0e,

str. 56.
Zuw Frage iiber das Fibrinferment. (Centralbl. f.

d. med. Wiss. 1875, str. 468).
Zur physiologischen Wirkung der Bluttransfusion.

Dorpat, 1875, w 8-ce. Diss. inaug.

Jakowski S$. Maryan, ur. 1857 r. w Białej

podlaskićj, średnie nauki pobierał w Kowi-

czu i Warszawie; do medycyny przykładał

się w uniwersytecie warszawskim. Od r.

1881 jest ordynatorem przy klinice diagno-

stycznój uniw. warsz.
O gruczole mlecznym u człowieka i zwierząt. (Roz-

prawy i sprawozdania z posiedzeń wydz. mat. przyr.

akad. umiejęt. Kraków, T. VIII, str. 158—190).
Toż, w osob. odb. Kraków, druk. Uniw. Jag. 1880,

w 8-ce, str. 35.
Próba szczepienia laseczników gruźlicznych. Z pra-

eowni histologicznój prof. Hoyera. (Gaz. lek. 1883,

Nr. 10).
Mięsak limfatyczny (lymphosarcoma) gruczołów

oskrzelowych. (Tamże, 1883. Nr. 13).
Jakson Wojciech, fizyk Zygmunta Au-

gusta, między innymi podpisał unią Litwy
z Koroną w Lublinie 1569 r.

Por. Słotwiński Konst. O Polsee, jój dziejach i kon-
stytucyi. Lwów, str. 202, T. II. ć

_ z Jaktorowa Jan, lekarz polski w XVI

wieku, stopnie filozoficzne osiągnął w Kra-
kowie 1535 i 1589 r.

Por. Oettinger: 1. e. str. 128.
Jakubowski Maciej Leon, ur. 1747 roku

w okolicy Wodzisławia, gdzie ojciee je-

go był komornikiem królewskim. Wy-

o
>



186

chowywał się w domu hr. Lanckorońskie-
go, dziedzica na Wodzisławiu. Przebywa-
Jąc przez lat kilka z młodym Lanckoroń-
skim w Niemczech i we Francyi, poświęcił
się naukom lekarskim a dyplom doktorski
uzyskał, po powrocie do kraju, w Krakowie
23 lutego 17/8 r. Zawód lekarski rozpoczął
w Wodzisławiu, skąd 1/91 r. przeniósł się
do Pińczowa, gdzie długie lata cieszył się
wielką wziętością jako zdolny lekarz.
W r. 1815 porzucił zawód praktycznego le-
karza i zażywał zasłużonego wypoczynku
Już w majętności swćj Łazy w Olkuskićm,
już tóż w Krakowie. Um. w Krakowie 12
kwietnia 1825 r.

Jakubowski Józef, syn poprzedzającego,
ur. w Pińczowie 25 listopada 1796 r.; po-
czątkowe nauki pobierał w mieście rodzin-
nóm a następnie od r. 1818 w liceum Św.
Anny w Krakowie; medycyny od r. 1815
słuchał w uniwersytecie jagiellońskim, sto-
pień doktora uzyskał 1821 r. W r. 1823
został naznaczony fizykiem m. Krakowa
oraz lekarzem szpitala weneryeznych tu-
dzież obłąkanych Ś. Ducha; w r. 1829 zo-
stał powołany przez kuratora zakładów na-
ukowych w Krakowie jenerała Józefa Za-
luskiego na zastępcę profesora chirurgii te-
oretycznój w uniw. jag. a w r. 1832 miał
sobie przez senat rządzący poruezoną bez
konkursu katedrę patologii i terapii ogól-
nój tudzież materyi lekarskićj; równocześ-
nie obowiązki fizyka miejskiego zamienił
na zastępstwo protomedyka, a w r. 1833
stanowczo urząd ten pozyskał. W r. 1834,
gdy unieważniono wybór jego na profeso-
ra uniwersytetu, jako nastąpiony bez kon-
kursu i wymagano, aby się poddał temu
warunkowi, J. usunął się z katedry; przy
czóm całoroczną pensyą (1500 złr.) prze-
znaczył na utworzenie wieczystój fundacyi,
ku wynagradzaniu corocznemu najlepszej

' pracy napisanćj na temat przez wydział le-
karski wyznaczony. Posadę protomedyka
piastował do r. 1854, w którym uzyskał
wysłużoną emeryturę. W r. 1848 był po-
słem na sejmie, który odbywał się w Wie-
dniu a późnićej w Kromieryżu. Zakończył
chlubnie spędzony żywot 16 marca 1866 r.
De hydrophobia. ©racov., 1821, w 8-ce, str. 76.

Diss. inaug. ź
Quaedam de cholera indica Oraeoviae observata

nec non de tartari emetieci in hydrope post scarlati-
nam usu, quae discipulis suis valedicens offert Jos.
Jak. professoris muunere perfunetus. Oraeov., Czech,
1834. w 8-ee, str. 27.

Ohoreae St. Viti traumaticae exemplum suecinete
deseriptum, viro egregio Fr. Kostecki, Med. et ehir.
D-ri et praxeos med. professori emerito die 19 Julii
18388 semiseeulare festum celebranti offert Jos. Jak.
Qracov., typ. Gieszkowski, 1638, w 8-ce, str. 15..

Opis epidemieznój cholery w okręgu krakowskim
w r. 1849 panującćj. Wyjątek ze sprawozdania urzę-

Jakubowski—Jakubowski.

dowego. (Roczn. tow. nauk. krak. 1849. Poczet 2-gi.
T. IV, str. 475—534),

Toż, w osobn. odb. Kraków, 1850, w 8-cee, str. 62.
O przeszkodach w leczeniu. Kraków, Czech, 1852,

Ww 8-ce, str. 129.
Toż, w Tyg. lek., 1852, Nr. 39—49.

(Biografią jego podał Skobel w Przegl. lek. 1874,
str. 297).

Jakubowski Maciej Leon, wnuk Macieja
Leona a bratanek Józefa, protomedyka
krakowskiego, ur. w Krakowie 2 marca
1837 r., wychowywał się pod opieką stryja,
uczęszczając w mieście rodzinnóm (1848—
1855) do szkół publicznych. Nauk lekar-
skich słuchał w uniwersytecie jagielloń-
skim (1855—1860); dyplom doktora medy-
cyny osiągnął w Krakowie 25 czerwca
1861 r.; stopień doktora chirurgii miał so-
bie przyznany 18 maja 1862 r., a magistra

' położnictwa 18 czerwca t. r. Następnie ba-
wił za granicą (od r. 1861) przez lat trzy,
doskonaląc się przeważnie w nauce o choro-
bach dzieci w Wiedniu, Pradze i Paryżu.
Pod koniec r. 1868 habilitował się na do-
centa chorób dziecięcych w Krakowie a za-
twierdzony przez ministerstwo rozpoczął
wykłady 1 października 1864 r. W r. 1873
został mianowany profesorem nadzwyczaj-
nym. W r. 1872 dawno pielęgnowaną myśl
przywiódł do skutku: przy poparciu ks.
Marcelliny z Radziwiłłów Ozartoryskićj za-
wiązał towarzystwo opieki szpitalnćj dla
dzieci, którego celem było założenie i na-
stępne utrzymanie osobnego szpitala dla
dzieci w Krakowie. Obficie napływające
składki od obywatelstwa krakowskiego
i okolicznego, pozwoliły na rozpoczęcie
w r. 1874 budowy szpitala, który już 1 ma-
ja 1876 r. do użytku publicznego otworzo-
no. J. został dyrektorem tego zakładu,
w którym i klinikę pedyatryczną umiesz-
czono. J. jest członkiem krak. tow. lekar-
skiego, członkiem nadzwyczajnym akade-
mii umiejętności a od r. 1875 radcą miej-
skim,
Kilka słów o badania dróg oddechowych u niemo-

wląt. (Przegl. lek. 1862, Nr. 25—27).

O niestrawności u niemowląt (Dyspepsia infan-
tum). (Tamże, 1864, Nr. Nr. 25—29, 31, 33),

"Toż, w osobn. odb. Kraków, 1864, w 8-ce, str. 52.
Korespondencya z Paryża. (Niektóre sposoby śle-

dzenia ciał obcych w ranach). (Tamże, 1862,
Nr. 38).
Rzut oka na dzieje piśmiennietwa i zakłady pedia-

tryczne. (Tamże, 1865, Nr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).
Toż, w osobn. odb. Kraków, 1865, w 8-ee, str. 52.
Sprawozdanie z kliniki dzieci przychodnićj z r.

1865. (Przegl. lek. 1866, Nr. 6).
Przewrotny układ wnętrzności (Situs viseerum

peryersus) u dziesięcioletnićj dziewczyny, cierpią-
cój gruźlicę rozpostartą. Wypadek rozpoznany na
klinice dzieci przychodnićj docenta M. L. Jakubow-
skiego i przez tegoż opisany. Przebieg choroby kli-
niezny i oględziny pośmiertne skreślił Dr. Serkowski.
(Tamże, 1866, Nr. 33, 34, 35).



Jakubowski—Janicki.

Sprawozdanie z chorób dzieci leczonych w ciągu
r. 1866 w klinice przychodniój uniwersytetu i w prak-
tyce prywatnćj. (Tamże, 1867, Nr. 40, 41, 43).
Okaz przypadku przerostu mięs tłuszczowego

No OE musculorum lipomatosa). (Tamże, 1869,
r. 26).
Sprawozdanie o ruchu chorych na klinice pedyja-

738). krakowskićj z r. 1874. (Tamże, 1875, Nr.
37, 38). *
O zmianach kości w przebiegu krzywicy. (Pamięt.

II zjazdu lek. i przyrodn. polskich we Lwowie, 1876,
str. 364—378).

Szpital św. Ludwika w Krakowie. (Dwutyg. med.
pub. 1877, str. 128—129, 144—147, 169—172).

Toż, w osobn. odb. Kraków, 1877, w 8-ee, str. 10.
Sprawozdanie z ruchu chorych w szpitalu Św.

Ludwika dla dzieci w Krakowie z r. 1877. (Przegl.
lek. 1878, Nr. 36, 37, 38).

Toż, w osobn. odb. Kraków, 1878, w 8-ce, str. 22.
Od r. 1874 wydaje corocznie sprawozdanie komi-

tetu towarzystwa opieki szpitalnój dla dzieci w Kra-
kowie, mieszczące w sobie szczegółowe statystyczne
daty o ruchu ehorych, leczonych w szpitalu Św. Lud-
wika dla dzieci; a od r. 1880 wydaje toż sprawozda-
nie w języku polskim i niemieckim.
Pod jego kierunkiem został dokonany przekład

dzieła D-ra Jana Steinera (0b.). ; £
Jakubowski Jan Kanty, galicianus pil-

snenS18.

De rhachitide. Vindobonae, F. Ulrich, 1836, w 8-ce,
str. 24. Diss. inaug.

Jakubowski Józef, rodem z Podola, pro-
mowany do stopnia doktora medycyny
w Montpellier 1836 r., zajmował się wyko-
nawstwem lekarskióm we Francyi.

Diss. sur la phthisie pulmonaire. Montpellier,
1836, w 4-ce, str. 32. Those.

Jakubowski Leonard, bardzo wzięty le-
karz w Kownie.
O leczeniu wysiękowego (wypocinowego) zapale-

nia opłuenćj (Pleuritis exsudativa). (Przegl. lek.
1863, Nr. 22, 23).
Ozonometrya przy obserwacyach meteorologicz-

nych. (Tyg. lek. 1862, Nr. 52).
O popularnym sposobie leczenia wścieklizny (Hy-

drophobia rabiosa). (Tamże, 1868, Nr. 1)
Notatki praktyczne o tyfusie a w szczególności

o tyfusie brzusznym. (Tamże, 1863, Nr. 11).
Lekcye o ranach postrzałowych. (Tamże, 1863,

Nr. 21—835, 41—52. 1864, Nr. 22—25, 80, 81, 41

do 3). j PZ R
Jakubowski Maciej Józef, ur. w Galicyi

1804 r., nauk lekarskich słuchał w War-
szawie. W walce 1831 r. zdobył sobie złoty
krzyż virtuti militari. Osiągnąwszy stopień
naukowy 1834 r. w Krakowie, objął obo-
wiązki lekarza w oddziale obłąkanych
szpitala św. Ducha. Żywot zakończył sa-
„mobójstwem 11 listopada 1869 r.

De ealeulis urinariis. Oracoviae, typ. Gieszkowski,
1834, w 8-ce, str. 58. ć

Jan, lekarz poznański, po którym pozo-
stała wdowa Joanna zapisała Dominika-
nom swój dworek z przyległościami (1268).

Por. Łukaszewicz: Obr. m. Poznania, II, 138, 196.
Wiszniewski: Hist. lit. polsk. I, 461.

Jan, doktór medycyny, proboszcz bo-
cheński, wydał:
Nauka rządzenia ku ustrzeżeniu powietrza moro-

wego od przedniejszego doktora Pana Jana plebana
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Bocheńskiego, z łacińskićj rzeczy w polską przełożo-
na. Kraków, (Wigrzbięta), 1555, w 8-ce.

Por. Maciejowski: Dodatki do piśmiennietwa pol-
skiego, 369. EKstreicher: Bibliogr. XV, XVI stólecia.

Jan, cyrulik krakowski, w końcu XVI
wieku żyjący, którego Gąsiorowski uważa
za autora następującćj broszury:

Ochrona powietrza morowego. Z przednich a do-
świadczonych tajemnie nauki lekarskiey krótko ze-
brana, teraz nowo w r. 1599. Przydana jest modlit-
wa przeciw tey pladze. r. Reg. 2. Pan Bóg umarza,
Pan Bóg ożywia: Do grobu wprawuje y z niego wy-
wodzi. Eeeles. 38. Synu, w chorobie swey nie zanied-
byway siebie samego: ale proś Boga a On cię
uzdrowi. Odwróć się od występku: a sposob ręce do
pobożnych uczynków. Day mieysee lekarzowi, abo-
wiem stworzył go Bóg. QOum privilegio S. R. M.
Z drukarniey Andrzeja Piotrkowczyka, w 8-ce, min.
kart niel. 8.

Por. Gąsiorowski: T. I, 514.

Jan Polak (loannes de Polonia), przykła-
dał się do filozofii i medycyny w Bononii,
gdzie około r. 1289 dostojeństwo rektor-
skie piastował.

Por. Malagola:
str. 30.

Jan Polak (Polonus), lekarz, był rekto-
rem w Bononii około 1348 r.

Jan Polak (Joannes Polonus), stopień do-
ktora medycyny otrzymał w Bononii 21
marca 1512 r.

Jan z Bazylei, ob. z Bazylei Jan.
Jan Benedieti, ob. Solfa.
Jan z Dobry,.ob. z Dobry Jan.
Jan z Jaktorowa, ob. z Jaktorowa Jan.
Jan z Kościana, ob. z Kościana Jan.
Jan z Koszyc, ob. z Koszye Jan. .
Jan z Ludziska, ob. z Ludziska Jan.
Jan z Olkusza, ob. z Olkusza Jan.
Jan z Ostrzeszowa, ob. z Ostrzeszowa Jan.
Jan z Pawii, ob. z-:Pawii Jan.
Jan Pomorczyk, ob. Pomorczyk Jan.
Jan z Rawy, ob. z Rawy Jan.
Jan z Reguł, ob. z Reguł Jan.
Jan ze Szadka, ob. ze Szadka Jan.
Janakowski J., spółezesny lekarz w Odes-

sie.
Kilka słów o atropinie jako leku przeciw nerwobó-

lom. (Medycyna, 1878, Nr. 4).

Janczewski Marcin, . lekarz lwowski,
uczcił pochwalną mową 1649 r. króla Jana
Kazimierza, wracającego z wyprawy. prze-
ciw Kozakom.

Por. Chodyniecki: Opis Lwowa, 137, Raczyński:
Historya panowania Jana Kazimierza, I, 87.

Janecius, lekarz i burmistrz poznański,
posiadał na przedmieściu folwark zwany
Szeląg. Ztąd mawiał: wolę szeląg w Po-
znaniu niż 1,000 zł. w Krakowie.

Por. Grabowski: Starożyt. hist. polsk. I, 377.
Janicki Konstanty.
De phaenomenis meteorologicis in mari balthieo

oeeurrentibus nee non de morbis, qui ex intluxu eorum
apud littorales ineolas et nautas originem trahunt.
Petropoli, 1853, w 8-ce. Diss. inaug.

I Polacchi in Bologna, 1882,
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Janicki Ludwik Władysław, ur. w War-
szawie 30 stycznia 1825 r., ukończywszy
nauki szkolne w mieście rodzinnóm, przez
rok uczęszczał tamże na t. z. kursa prawne.
Następnie oddal się studyom lekarskim
w Lipsku i Berlinie. Praktykował w Ra-
ciążu. Umarł w Warszawie 13 czerwca
1875 r.
De atrophia hepatis flava. Diss. inaug. medica ete.

Berolini, 1848, w 8-ee, str. 31.

Janicki, lekarz z Białej Cerkwi.
Krwotok maciczny skutkiem przyrośnięcia łoży-

ska; zapalenie posocznicze wnętrza maciey (endome-
tritis septica), wyzdrowienie. (Gaz. lex. T. VIII, 1870,
str. 524—527).

Janikowski Andrzej, ur. 2 listopada 1799 r.
w Pilznie w Galicyi, nauk lekarskich słu-
chał w Krakowie, gdzie 1821 r. stopień dok-
tora medycyny uzyskał. Po odbyciu nau-
kowćj podróży za granicę, w którćj towa-
rzyszył synom hr. Rozalii Rzewuskićj,
osiadł 1824r. w Opolu, skąd niebawem
powołany został na katedrę chirurgii teo-
retycznój w uniw. warszawskim. Przed-
miot ten wykładał od r. 1826 do 1831. Był
jednym z założycieli szkoły farmaceutycz-
nój 1840 r. i w nićj wykładał bezpłatnie do
1857 r. t.j. do czasu jój zwinięcia. Przy
otworzeniu akademii medyko-chirurgicznój
warszawskićj, był członkiem komitetu za-
rządzającego tą instytucyą, w r. 1859 se-
kretarzem naukowym, w r..1861 pełnił za-
stępczo obowiązki prezydenta akademii.
Wykładał w nićj jako profesor zwyczajny
policyą lekarską, medycynę sądową i psy-
chiatryą. W r. 1832 J. powołany był na
członka honorowego Rady lekarskićj Kró-
lestwa; w 1838 r. mianowany został człon-
kiem etatowym a od r. 1849 sekretarzem
naukowym tójże Rady biorąc w jój pracach
bardzo czynny udział, On to po najwięk-
szój części dawał najwyższe opinie sądo-
we, zajmował się redakcyą dzieł dotyczą-
cych medycyny publicznój, przez Radę le-
karską wydawanych. W r. 1862 został po-
wołany na członka komitetu wyznaczone-
go do reorganizacyi służby cywilno-lekar-
skićj w Królestwie. J. był członkiemwszyst-
kich ówczesnych towarzystw naukowych
krajowych a towarzystwu  lekarskiemu
warsz. przewodniczył jako prezes przez
siedm lat z kolei (1843 — 1850).  Urze-
czywistnienie myśli założenia kassy wspar-
cia przy warsz. tow. lekarskióm, należy
do niemałych J.zasług. Od r. 1839 był pre-
zesem wydziału lekarskiego w towarzy-
stwie dobroczynności. Um. 4 grudnia 1864 r.
De arthritide. Cracoviae, 1821, w 8-ce, str. 66.

Diss. inaug.
Uwagi nad uwiadomieniem lekarskióm Kopenstae-

tera: OperowanieER kwasem siarczanym. (Gaz.
polska, 1828, Nr. 158, 156).

Janicki—Janikowski.

Skrzywienia kręgosłupa, 3-ma_ tablieami rycin
z natury zrobionych objaśnione. Warszawa, druk, J.
Węckiego, 1838, w 8-ce, str. 96. OPR

Przepisy ratowania. osób w stanie pozornćj śmierci
będących, albo nagłą utratą życia zagrożonych, uło-
żone przez Radę lekarską królestwa polskiego i przy-
jęte na posiedzeniu ogólnóm Komisyi Rządowćj
spraw wewnętrznych, duchownych i oświecenia pu-
blicznego. Warszawa, 1839, w 8-ce, str. 165 (tekst
rossyjski i polski).

"Toż, tylko w języku polskim. Warszawa, 1889,
w 8-ce, str. 78.
Wiadomości o ratowaniu osób w stanie pozornćj

śmierci będących albo nagłą utratą życia zagrożo-
nych, ułożone przez Radę lekarską Królestwa Pol-
skiego... Redakcyi członka Rady prof. A. Janikow-
skiego. Wydanie drugie, powiększone. Warszawa,
w druk. Strąbskiego, 1845, w 8-ce, str. 100 i nl. 7.

Toż, z tekstem polskim i rossyjskim. Warszawa,
1846, w 8-ce, str. 221 i 14.

Wiadomości o ratowaniu osób na pozór zmarłych
lub zagrożonych nagłą utratą życia, jako tóż o zapo-
bieganiu tym nieszczęśliwym wypadkom. Wydanie
nowe przerobione i pomnożone przez prof. D-ra St.
Janikowskiego. (Opatrzone drzeworytami z życiory-
sem 5. p. Andrzeja Janikowskiego). Kraków, nakła-
dem wydaw. Ozytelni ludowej, 1870, str. XXI, 181i5.
O chorobach umysłowych pod względem sądo-

wym. Warszawa, 1845, w 8-ee, str. 46. Odb. z Pam.
tow. lek,
Zasady dochodzeń sądowo-lekarskich co do wąt-

pliwego stanu zdrowia, wydane przez Radę lekarską
Królestwa Polskiego. Redakcyi członka Rady...
Warszawa, druk. $. Strąbskiego, 1845, w 8-ce, k. n.
8, str. 2531 VEL

Toż, z tekstem rossyjskim i polskim. Warszawa,
1845, w 8-ce, k. nl. 6, str. 610 i 17.

Toż, z tekstem tylko rossyjskim. (Tamże).
Zasady dochodzeń sądowo-lekarskich w przypad-

kach uszkodzeń ciała, wydane przez Radę lekarską
Królestwa polskiego.  Redakcyi ezłonka Rady...
Warszawa, druk. St. Strąbskiego, 1847, w 8-ce, str.
XXIII, 341 i nl. 6.

Toż, z tekstem rossyjskim i polskim. Warszawa,
1847, w 8-ce, str. XXIII, 759 i k. nl. 10.

Toż, z tekstem tylko rossyjskim. Tamże, 1847,
w 8-ce, str. XXIII, 378 i nl. 6.
Zasady dochodzeń sądowo-lekarskich w przypad-

kach śmierci, wydane przez Radę lekarską Królestwa
Polskiego. Redakcyi członka Rady... Warszawa,
druk. S. Orgelbranda, 1859, w 8-ce, str. VI, 28, XXIII,
251iV.
Toż, ztekstem rossyjskim i polskim. Warszawa,

1859, w 8-ce. str. IV, 5, XXXIII, 521iX.
Toż, z tekstem tylko rossyjskim. (Tamże).
Krótkie sprawozdanie z czynności ces. król. warsz.

medyko-chirurgicznej akademii w ciągu pierwszych
trzech lat jój istnienia. Warszawa, 1660.

Patologia i terapia chorób umysłowych. Warsza-
wa, czcionkami A. Liefeldta, 1864, w 8-ce, str. 229iV.
Uwagi policyjno-lekarskie o odehodach ludzkich

ze szczególnym względem na miasto stołeczne War-
szawę. Warszawa, 1864, w 8-ce, str. 31.
O sposobach usuwania kamieni urynowych z pę-

cherza. (Pam. lek. warsz. T. I, str. 151—202, 273—
327, 1 tab.).
O leczeniu guzów krwistych na głowie dzieci no-

wonarodzonych za pomocą uciskania. (Tamże, str.
486—495).
O wyprowadzeniu miejsca z macicy za pomocą

wstrzykiwanćj do żyły sznurka pępkowego wody zi-
mnój. (Tamże, str. 495—501).
O sparaliżowaniu połowy twarzy. (Tamże, T. II,

str. 49—71).



Janikowski—Janikowski.

O naturze chorób wenerycznych i 0 leczeniu ich
bez merkuryuszu. (Tamże, str. 174—221).
Prelekeya wstępna, którą miał w ces. król. warsz.

med. chir. akad. 4 25 sierp. 6 wrześ. 1860 r. (do wy-
kładu medycyny sądowćj i polieyi lekarskićj. (Tyg.
lek. 1860, Nr. 38, 39).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1860, w 8-ce,
str. 17). |

Owrzodzenie kości czołowćj, zupełny brak substan-
cyi kostnój w pewnój przestrzeni. (Pam. tow. lek.
warsz. T. I, 1837, str. 10).

Zatrucie saletrą, (Tamże, T. I. 1837, str. 11).
Fistuła pępkowa zostająca w związku z błoną

brzuszną (1835). (Tamże, T. I, 1837, str. 38).
Leczenie przepukliny pachwinowój uwięzionćj za

pomocą rozdęcia powietrzem dolnój części kanału
kiszkowego. (Tamże, T. I, 1837, str. 14).
Epidemia gorączki nerwowój w domu Tow. Dobro-

czynności w Warszawie w kwietniu 1834 r. (Tamże,
T. I, 1837, str. 22).
Krup SES ze =prerie zapalenia serca.

(Tamże, T. 1, 1887, str. 200, 638).

O skrzywieniach kręgosłupa. (Tamże, T. I, 1837,
str. 207, 437).
an u 40-letniego mężczyzny. (Tamże, T. II, 1839,

str. 7).
Wpływ atmosfery przed wielką nawałnicą na wy-

woł aka kurezów. Kramże, >; Tr 1839, a 15). ,
ać u dzieci ludzi zamożnych. (Tamże, T. II,

1839, str. 16).
O zapaleniu gruzełkowóm błon mózgowych u dzie-

ci (meningitis tubereulosa). (Tamże, T. II, 1839,
str. 391).
Obłąkanie pijackie. (Tamże, T. II. 1839, str. 106).
O korzyściach wynikających z leczenią:'chorób we-

nerycznych bez merkuryuszu w szpitalu Św. Łazarza
w Warszawie. (Tamże, T. II, 1840, str. 7).

Wypis z protokółu posiedzeń Rady lek. Król. Pols.
d. (21 grudnia) 2 stycz. 1839/40 r. dotyczący powyż-
szego przedmiotu. (Tamże, T. III, 1840, str. 28).
O krwi. Sprawozdanie z dzieła Magendiego.

(Tamże, T. III, 1840, str. 180).
Leczenie choroby wenerycznćj merkuryalnie i bez

użycia rtęci. (Tamże, T. II1, 1840, str. 51). Opraco-
wał wspólnie z Oczapowskim.
Kamienie żółciowe. (Tamże, T. III, 1840, str. 33)
Zimniea utajona pod postacią apoplexyi. (Tamże,

T. III, 1840, str. 43).
Skuteczność naparstnicy w obłędzie pijackim.

(Tamże, T. V, 1841, str. 34). z
Ropień około kiszki Ślepój. (Tamże, T. V, 1841,

str. 87).
Porównanie między sobą wag i miar aptekarskich

różnych krajów. (Tamże, T. V, 1841, str. 190).
Nauka o układzie nerwowym. Sprawozdaniez dzie-

ła Marshall Hall'a. (Tamże, T. VIII, 1842, str. 64).
O śmiertelności dzieci w pierwszych latach ich ży-

cia. (Tamże, T. IX, 1843, str. 73).
Skostnienie arteryj koronowych serca. (Tamże, T.

XI, 1844, str. 78).
Pęknięcie włókien dwugłowego mięśnia ramienia.

(Tamże, 'T. XI, 1844, str. 211),
Q chorobach umysłowych pod względem sądowym.

(Tamże, T. XII, 1845, str. 156).
Obrażenie czaszki. (Tamże, T. XIII, 1845, str. 199).
Robaki w zębach. (Tamże, T. XIV, 1840, str. 59).
Choroba Brighta. (Famże, T. XIV, 1845, str. 212).
Sprawozdanie z pierwszego 25-lecia Towarzystwa

lek. warsz. (Tamże, T. XV, 1846, str. 1).
O rademacheryzmie. Uwagi nad sprawozdaniem

Dworzaczka. (Tamże, T. XV, 2 posz., 1846, str. 134).
„_ Szezodrzeniec austryacki (citisus austriaeus) jako
0 | wściekliźnie. (Tamże, T. XVI, 1846,

str. 78).
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Wiadomość o epidemii gorączki tyfoidalnćj, która
*w końcu r. 1845 » w początku 1846 panowała
w Warszawie. (Tamże, T. XVII, 1847, str. 3).
Febra przepuszczająca apoplektyczna. (Tamże,

T. XIX, 1848, str. 67).
Leczenie karbunkułu za pomocą maści złożonój

z tlenku RDA rtęci i maści bazylikowój.
(Tamże, T. XIX, 1848, str. 288).
O eterze i chloroformie. Rzecz czytana na posie-

dzeniu publicznóm Tow. lek. warsz. 14 stycz. 1849 r.
(Tamże, T. XXI, 1849, str. 44).

Zatrucie rosołem ugotowanym z resztek szynki.
(Tamże, T. XXIII 2 p., str. 32).

Życiorys Marcina Rolińskiego. (Tamże, T. XXXIV,
1855, str. 5).
O niemożności porodzenia pod względem lekar-

sko-sądowym. (Tamże, T. XXXV, 1856, str. 28).
Nad tą rozprawą ogłosili uwagi Frey i Darewski,
(Tamże, T. XXXIV, 1855, str. 325).
Odpowiedź na powyższe uwagi. (Tamże, T. XXXIV,

1855, str. 328).
, Trzy spostrzeżenia uszkodzeń czaszki (wydobycie

się substancyi mózgowćj kanałem słuchowym ze-
wnętrznym; wyzdrowienie). (Tamże, T. XXXVII, 1857,
str. 19, 179).
O długości życia mieszkańców Królestwa Pol-

skiego w porównaniu z długością życia mieszkań-
ców innych krajów. (Tamże, T. XXXVIII, 1857,
str. 163).
„Przepuklina pępkowa zaciśnięta oraz uwagi o za-

ciśnieniu przepuklin brzucha w ogólności. (Tamże,
T. XLII, 1859, str. 6), Uwagi nad powyższą roz-
prawą przez Groćra. (Tamże, T. XLII, 1859, sir 29).

O przepuklinach i ich leczeniu. (Tamże, T. XLIII,
1860, str. 103).
Uwagi dotyczące postępowania z odehodami ludz-

kiemi po wyprowadzeniu ich z miasta. (Tamże, T.
LI, 1864, str. 362).
Przepisy hygieniczne dotyczące urządzenia kloak

z zastosowaniem ich do miasta Warszawy. (Tam-
że, T. LII, 1864, str. 35).

Choroby weneryczne (stenografowane i litograf.
przez jego uczniów). Warszawa, 1829, w $8-ee,
ark. 128.
Choroby oczu, stenografowane i litogr. przez jego

uczniów. Warszawa, 1829, w 4-ce, ark. 9l.
Janikowski brał udział w układaniu farmakopei

krajowój i rozmaitych przepisów treści sądowo-i poli-
cyjno-lekarskićj.
W rękopisie zostawił:
Policya lekarska.
O zadaniu i obowiązkach aptekarzy w kraju.

(Mowa wypowiedziana 1840 r. przy otworzeniu szko-
ły farmaceutycznój warszawskiej).

Projekt potrzebnych zmian w istniejących przepi-
sach odnoszących się do postępowania prawno-le-
karskiego. (Rzecz tę wypracował J. w r. 1864 ja-
ko członek komitetu do reorganizacyi służby zdro-
wia w Król. Polskiem, zawiązanego 1862 r. pod pre-
zydencyą Haurowitza).
(Wizerunek wraz z życiorysem napisanóm przez

J. Bełzę umieścił Tyg. ill. 1864, Nr. 275, a nadto
Kłosy 1867, Nr. 104). ś

Janikowski Stanisław, syn Andrzeja, ur.
w Warszawie 6 maja 1883 r.; ukończywszy
nauki gimnazyalne w rodzinnóm mieście
1851r., wyjechał do Dorpatuitam w r. 1856
dyplom doktorski uzyskał, Następnie udał
się w podróż naukową za granicę, gdzie
przeważnie oddał się studyom medycyny
sądowćj i hygieny publicznój. W r. 1860,
wróciwszy do kraju, został lekarzem ordy-
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nującym w szpitalu Dzieciątka Jezus, od-
dając się równocześnie z zamiłowaniem pra--
cy literackiej. W r. 1866 powołany do Kra-
kowa na profesora medycyny sądowćj i po-
licyi lekarskićj, tegoż roku w półroczu zi-
mowóm rozpoczął wykłady. W r. 1873/4
był obrany dziekanem wydziału lekarskie-
go. Nadto pracował gorliwie we wszystkich
komitetach sanitarnych, przez Radę miej-
ską w Krakowie i Rząd wyznaczonych,
w celu podniesienia stosunków hygieniez-
nych miasta i kraju, Jako członek-biblio-
tekarz tow. lek. warsz. zajął się gorliwie
uporządkowaniem biblioteki. Takąż zasłu-
gę położył w bibliotece akademii umiejęt-
ności, w którćj piastował urząd podskar-
biego. Um. 21 kwietnia 1881r. W r. 1863
1866 był redaktorem Pam. tow. lek. warsz.
Od r. 1869 do 1876 redagował Przegląd
lek. (do 1871 wspólnie z Oettingerem, w r.
1872 z Grabowskim i Lutostańskim, sam
1878—1876. Nadto w latach 1877—1880
kierował wydawnictwem dwutygodnika
med. publ.

Relatio de morbis chirurgicis in nosoeomio uni-
versitatis literarum Dorpatensis anno 1853 observa-
tis. Dorpati, 1858, w 8-ee, str. 78, k. nl. 4. Diss,
inaug.
O wzajemnćj zależności sił fizycznych (podług

Grovego). (Bibl. warsz. 1859, III, str. 224).
z w osobn. odb. Warszawa, 1859, w 8-ce,

str. 16.
Nowe prawodawstwo angielskie w przedmiotach

dotyczących się hygieny publicznćj. Warszawa,
1861, w 8-ce, str. 15. Osobn. odb. z Bibl. warsz.

Śledzenie plam krwawych pod względem sądowo-
lekarskim. (Tyg. lek. 1859, Nr. 48).

Kilka uwag z powodu artykułu P. Kaszewskiego
p.n. „Pneumatologia i fizyologia,* umieszczonego
w Bibl. warsz, 1859. (Tamże, 1859, Nr. 11).

Szlachtuzy paryzkie pod względem polieyjno-le-
karskim. (Tamże, 1860, Nr. 4).

Notatki policyjno-lekarskie z podróży. Zakład
oprawiania zwierząt (atelier d'equarrissage) w Au-
beryilliers pod Paryżem. (Tamże, 1861, Nr. 3).

_ Iąpiele i pralnie publiczne w Paryżu i Berlinie.
(Tamże, 1861, Nr. 27).
Targi paryzkie. (Tamże, 1861, Nr. 27).
Utrzymanie czystości ulie; ścieki, wyehodki i t. d.

w Paryżu, Berlinie i Wiedniu. (Tamże, 1861, Nr.
37, 38).
Uwagi hygieniezne o szpitalach, zebrane w podró-

ży w r. 1859 i 1860. (Tamże, 1861, Nr. 19, 20).

Wpływ uduszenia na ilość krwi w mózgu i płu-
cach.: (Tamże, 1861, Nr. 36).

Statystyka ludności Król. Polsk. (Tamże, 1862,
Ne. 13—15, 20, 22, 40, 35, 45),

Krótki rys historyczny i stan obecny urządzeń
służby zdrowia w Prusach. (Tamże, 1862, Nr. 44).
Hygiena publiczna na tegorocznym Kongresie na-

uk spółecznych w Londynie. (Tamże, 1862, Nr. 27).
Wiadomości historyczne o urządzeniach hygieny

publicznój we Francyi. (Tamże, 1862, Nr. 33).
O urządzeniach hygieny publicznćj w Anglii istnie-

jących. (Tamże, 1862, Nr. 37—39).
'Wskazówki ze stanowiska hygienieznego do prze-
WRAo utrzymaniu czystości miasta, (Tamże, 1866,

v. 36).
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Projekt zasad do przedsięwzięcia lustracyi hygie-
nicznój miasta. Uwagi ogólne. (Tamże, 1866, Nr. 39).

Otwarcie zwłok A. Wierzbowskiego zmarłego na
ropnicę dokonane przez D-ra Wisłockiego. (Pam.
tow. lek. warsz. T. XL, 1858, str. 185). p.
Trzy spostrzeżenia nowotworów w jamie brzusznćj:

rak dwunastnicy, rak żołądka, nowotwór trzustki.
(Tamże, T. XL, 1858, str. 259).

Konieczność dla Warszawy publicznych ustępów.
(Tamże, T. XLII, 1860, str. 46. T. XLVIII, str. 140).

Ostrożności potrzebne przy chloroformowaniu
iśrodki ratowania na pozór umarłych z wdychań
ehloroformowych. (Tamże, T. XLIV, 1860, str. 303).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1860, w 8-ce, str. 16.
O różnity oparzelizn sprawionych za życia lub po

śmierci. (Tamże, T. XLIY, 1860, str. 264).

Uwagi o wykładzie medycyny publicznój szeze-
gólnićj zaś sądowój w uniwersytecie paryzkim i nie-
których niemieckich. (Tamże, T. XLVI, 1861,
str. 159).

Sprawozdanie Komitetu wyznaczonego na posie-
dzeniu tow. lek, warsz. z d. 18 marca 1862 r. dla zba-
dania pod względem hygienicznym kąpieli publicz-
nych wannowych i parowych, istniejących w War-
szawie. Warszawa, 1862, w 8-ce, str. 27. (Osobn.
odb. z Pam. tow. lek. warsz.)

Sprawozdanie ze szczegółów hygienę publiczną
i szpitalną obchodzących, zawartych w rozprawie
D-ra Topinard: Quelques aperęus sur la chirurgie
anglaise. Paris, 1860. (Tamże, T. XLVII, 1862, str.
262. T. XLVIII, str. 229).
0apublicznych. (Tamże, T. XLVIII,

str. 56).

Sprawozdanie z ezynności Tow. lek. warsz. w la-
tach 1861 i 1862 przez W. Szokalskiego, Jana Kule-
szę i St. Janikowskiego. (Tamże, T.L, 1863, str. 260).
O pokątnóm leczeniu. (Tamże, T. LII, 1864,

str. 161).
Uwagi pod względem hygienicznym 0 zakładzie

starców i kalek pod opieką Warsz. Tow. Dobroczyn-
ności zostających. (Tamże, T. LII, 1864, str. 215).

Sprawozdanie z czynności Tow. lek. warsz. w cią-
gu r. 1868. (Tamże, T. LII, 1864, str. 423).

Materyały do dziejów hygieny i polieyi lekarskiej
w Polsee. 1) O łaźniach i kąpielach w dawnój Pol-
sce. (Tamże, T. LII, 1864, str. 323). 2) Nierząd. (T.
LI, 1864, str. 380). 3). Urywki z historyi hygieny
i polieyi lekarskićj miejskiej. (I. LIV, 1865, str. 412.
T. LV, 1866, str. 3. T. LVIII, 1867, str. 212). a) O za-
rządach miejskich. (T. LIV, 1865, str. 413. b) Poli
cya ogólna i lekarska, w szczególności pod wzglę-
dem żywności i napojów. (T. LV, 1866, str. 3. e) Bru-
ki, kanały, utrzymanie czystości miast. (T. LVIII,
1867, str. 212).
Notatki do dziejów szpitalów i zakładów dobro-

czynnychw dawnćj Polsce. (Tamże, T. LILY, 1865,
str. 457).
Sprawozdanie z czynności Tow. lek, warsz. w ciągu

r. 1864, (Tamże, T. LV, 1866, str. 81).
Szemat słownictwa rodzajów Śmierci, (Tamże, T.

LV, 1866, str. 279).
O składach kości przy ulicach Browarnój i Fur-

mańskićj w Warszawie położonych. Sprawozdanie
złożone w imieniu delegacyi, która w kwietniu 1863
roku zwiedziła powyższe zakłady. (Tamże, T. Ly,
1866, str. 321).

Sprawozdanie ze stanu biblioteki Tow. lek. warsz.
(Tamże, T. LVI, 1866, str, 230).
Sprawozdanie z katalogu biblioteki Tow. lek. war.

wydanego przez S. Portnera. (Tamże, T. LXV, 1871,
str. 82).
Odpowiedź na anti-krytykę S$, Portnera. (Tamże,

TT. LXVI, 1871, str. 41).
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Uwagi lekarskie o włościanach. (Przegl. lek. 1867,
Nr. 10, 14, 15, 16).
Notatki do dziejów szpitalów i zakładów dobro-

czynnych w dawnćj Polsce. (Tamże, 1867, Nr. 1, 2,

3,4,6,8,11).
Z zapisków do dziejów higieny i policyi lekarskićj

* BUD Higiena publiczna obozowa. (Tamże, 1867,
r. 20).
Materyały do dziejów hygieny i polieyi lekarskiej

w Polsce. (Tamże, 1868, Nr. 36, 37, 38, 39, 41, 43).
Materyały do dziejów policyi lekarskiej tudzież za-

wodu lekarskiego i aptekarskiego w Polsce. (Tamże,
1870, Nr. 34, 35, 41, 42, 48. Dwutyg. hyg. publ. 1872,
str. 97).
Pierwsze doniesienie o czynnościach Rady zdro-

wia galicyjskićj. (Tamże, 1871, Nr. 26).
Drugi zjazd lekarzy i przyrodników polskich.

(Tamże, 1871, Nr. 29).

Czynności rady zdrowia galicyjskićj z m. Czerwea
1871 r. (Tamże, 1871, Nr. 30).

Organizacya służby lekarskićj publicznój w Gali-
cyi. (Tamże, 1871, Nr. 35).
O projekcie zmian w ustawie Uniwersyteckićj.

(Tamże, 1871, Nr. 34).
Projekt zmian w ustawie uniwersyteckićj. (Tam-

że, 1871, Nr. 35, 36, 37, 39).
Klinika doświadezalna. (Tamże, 1871, Nr. 42).
Udział kliniki chorób skórnych i kiłowych w Kra-

kowie w doświadczeniach eo do skuteczności kwasu
karbolowego. (Tamże, 1871, Nr. 11).
Sprawozdanie z prac najnowszych o patologii

i terapii ospy. (Tamże, 1872, Nr. 25, 28).
Wspomnienie z wycieczki na zjazd przyrodników

ilekarzy niemieckich. (Tamże, 1872 (odcinek), Nr.
35, 36, 37, 38, 39, 40).
Sprawozdanie z posiedzeń oddziału higieny pu-

bliecznćj i statystyki lekarskićj 45 zjazdu przyrodni-
ków i lekarzy niemieckich odbytego wr. 1872, w Lip-
sku. (Tamże, 1873 (odcinek), Nr. 1, 2, 3).

Opis szpitala wzorowego w Lipsku. (zob. Wien.
2 5- 1872, Nr. 30 i 31). (Tamże, 1878,
r. 6, 7). :
Zjazd lekarski międzynarodowy*w Paryżu. (Tamże,

1867, Nr. 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 49. Rok 1868,
Nr. 28, 39).
Kronika hygieny publicznćj. (Tamże, 1878 (odei-

nek), Nr. 21).
Sprawy publiezno-lekarskie na zeszłorocznćj sesyi

sejmowćj (t. j. 3-ciój sekeyi 8-g0 peryodu). (Tamże,
1873 (odcinek), Nr. 34, 35, 36, 57, 42).
Pierwszy zjazd lekarzy i badaeczów przyrody

w Krakowie. (Gaz. lek. T. VII, 1869, str. 237—240,
252—254., 268—271, 350—352, 408—415).

Drugi zjazd lekarzy i przyrodników polskich od-

byty we Lwowie od d. 20 do 24 lipca 1873 r. (Przegl.
lek. 1875, Nr. 31—37).
O wściekliźnie i zapobieganiu tćjże. (Dwutyg. hyg.

publ. 1872, str. 53, 57, 62, 61, 70).
Toż, w osob. odb. Kraków, 1872, w 8-ce, str. 37.
Sprawozdanie z nowszych prace o środkach ochron-

nych przeciwko ospie naturalnój. (Dwutyg. hyg.
publ. 1872, str. 77, 80, 85, 89, 98).  *
Kilka słów o sprawach lekarskich z ubiegłego pe-

ryodu (1870 — 1876) sejmu galicyjskiego. (Tamże,
1877, str. 189, 209, 233, 253).
Uwagi nad projektem ustawy budowniezćj dla

miast i miasteczek galicyjskich z wyjątkiem Lwowa
i Krakowa, wypracowanym przez Wydział krajowy.
(Tamże, 1877, str. 141, 165).
Uwagi sanitarne o projekcie ustawy budowniczćj

dla m. Krakowa. (Tamże, 1877, str. 269, 285).
Nowe poglądy i doświadczenia pod względem zao-

patrywania miast w wodę do picia i do innych użyt-
ków. (Tamże, 1878, str. 1, 25, 43).

Sprawozdanie o środkach potrzebnych w Krako-
wie pod względem szczepienia ospy ochronnej. (Tam-
że, 1878, str.185).
O pomocy własnćj mieszkańców miejskich w spra-

wach porządku i zdrowia publicznego. (Tamże, 1878,
str. 201).
O przeglądzie sanitarnym miasta. Projekt wzoru.

(Tamże, 1848, str. 218).
Toż, w osobn. odb. Kraków, 1878, w 4-€e.
Przepisy porządku ulicznego mające styczność|

z wykonywaniem budowli. (Tamże, str. 261).
Uwagi nad niektóremi wnioskami Wydziału kra-

jowego w sprawach szpitalnych. (Tamże, str. 305).
Toż, w osobn. odb. Kraków, 1878, w 4-ce.
Uwagi o odwietrzeniu czyli dezynfekeyi pościeli

i odzieży. (Tamże, 1879, str. 173, 189).

Projekt instrukcyi dla oprawey w m. Krakowie,
wraz z powodami instrukcyi, jako też z wnioskami
dodatkowemi. Opracował łącznie z Pacułą. (Tamże,
1879, str. 125, 148).
Instrukcya tycząca się rzeźni miejskićj krakow-

skiój. Opracował łącznie z Paeułą. (Tamże, str. 157).
Słowniczek wyrazów psychiatrycznych, obejmują-

cy tłumaczenie polskie wyrazów łacińskich, niemiec-
kich, franeuzkich i niektórych angielskich. (Wyjątek
ze słownika terminologii lekarskićj polskićj przygo-
towanego do druku przez komisyą terminologiezną
T. lek. krak.). Kraków, nakł. Tow. lek. krak. druk
Fr. ORMIDA (A. Koziańskiego), 1880, w 8-ce,
str. 28.
Sprawozdanie z czynności sądowo-lekarskich wy-

konanych od d. 19 listopada 1861 r. do 31 grudnia
1862 r. (Pam. tow. lek. warsz. 1864, T. LI, str. 321.
T. LII, str. 60, 183).
Sprawozdanie z czynności sądowo-lekarskich wy-

konanych w ciągu roku 1863. (Tamże, 1866. T. LV,
str. 198).
Sprawozdanie z czynności sądowo-lekarskich wy-

konanych w Warszawie w r. 1864. (Tyg. lek. 1867,
Nr. 33—35).
Zdanie sądowo-lekarskie w sprawie I. Z. o kradzież

obwinionego. (Klinika, T. II, 1868, str. 264—268).
Z kazuistyki sądowo-lekarskićj. Uduszenie? Śmierć

prawdopodobnie z jednorazowego nadużycia wódki.
(Przegl. lek. 1866, Nr. 52).

Z kazuistyki sądowo-lekarskićj. _ Doehodzenie
uszkodzeń ciała. Lekkie uszkodzenie głowy. Zapa-

lenie płue prawdopodobnie nie pochodzące z uszko-
dzenia. (Tamże, 1867, Nr. 16).

Wybicie dwóch zębów. Lekkie uszkodzenie ciała.
(Tamże, 1867, Nr. Li).

Zranienie nosa. Lekkie uszkodzenie. Złamanie kos-
ci nosowych. Uszkodzenie lekkie. (Tamże, 1867,
Nr. 21).
Związek przyczynowy między kopnięciem w brzuch

a przepukliną pachwinową niedający się udowodnić.
(Tamże, 1867, Nr. 26).
Kilka pytań dotyczących złamania żebra. (Tamże,

1867, Nr. 29).
Pobicie dwóch dziewek harapnikiem. Uszkodzenie

waruhkowo-ciężkie. (Tamże, 1867, Nr. 37).
Pobicie kijami w pośladki. Ciężkie uszkodzenie

ciała. (Tamże, 1867, Nr. 41). | :
Rana skroni zadana kamieniem. Lekkie uszkodze-

nie.. (Tamże, 1867, Nr. 41).
Wstrząśnienie trzew brzusznych w skutek ude-

rzeń Lekkie uszkodzenie. (Tamże, 1867, Nr. 42).
Uszkodzenie lekkie głowy. Azali motyka jest na-

rzędziem, którego użycie pociąga za sobą pos-
policie niebezpieczeństwo dla życia. (Tamże, 1867,
Nr. 42).
Czy nóż szewski jest narzędziem pociągającóm za

sobą pospolicie niebezpieczeństwo dla życia. (Tamże,
1867, Nr. 42).
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Qzy stężenie stałe palea czwartego u prawćj ręki
sprawia stałą niezdolność do pracy zawodowej.
(Tamże, 1867, Nr. 44).
Wątpliwe zwiehnięcie obojczyka. (Tamże, 1867,

Nr. 44).
Złamanie żeber, przedziurawienie opłueny i płue

i śmierć wskutek bicia, kopania, czy tóż spadnię-
cia z dachu? (Tamże, 1868, Nr. 26).

Złamanie żebra. Uszkodzenie lekkie cielesne. (Tam-
że, 1868, Nr. 31, 32).

Pobicie w pośladki. Uszkodzenie prawdopodobnie
ciężkie. (Tamże, 1868, Nr. 44).
Uszkodzenie głowy śmiertelne z powodu indywi-

dualności uszkodzonego. (Tamże, 1868, Nr. 48).
Zapalenie opony twardój mozgowćj, prawdopodo-

bnie wskutek pobicia. Późna pomoce lekarska, śmierć.
(Tamże, 1868, Nr. 49).
Udar mózgowy prawdopodobnie wskutek usil-

stwa. (Tamże, 1868, Nr. 50).
Odgryzienie znacznój części ucha.

ciężkie. (Tamże, 1869, Nr. 12).
mierć ze wstrząśnienia mózgu wskutek uszko-

dzeń głowy, nie zas z zapalenia płuc. (Tamże, 1869,
Nr. 28).

Uszkodzenie głowy, Śmierć z zapalenia mózgu
i opon mózgowych. (Tamże, 1869, Nr. 38).
Śmierć ze wstrząśnienia mózgu i rdzenia kręgo-

wego nie zaś z udawienia. (Tamże, 1569, Nr. 41).
Czy pomyłka aptekarska stała się przyczyną

śmierci. (Tamże, 1870, Nr. 2).
mierć z ropnicy wskutek zapalenia stawów ura-

zowego? czy nie urazowego? (Tamże, 1870, Nr. 44,45).
Smierć z uduszenia podczas obcowania płciowe-

go. (Tamże, 1871, Nr. 14).
Śmierć trojaków z udarów krwawych w mózgo-

wiu. (Tamże, 1871, Nr. 26).
Smierć z udaru opony mózgowój twardój, wsku-

tek uderzenia w głowę? czy może wskutek później-
szego wstrząśnienia? (Tamże, 1871, Nr. 33).

Smierć wskutek wstrząśnienia mózgu? czy wsku-
tek utraty krwi? (Tamże, 1871, Nr. 34).

Smierć noworodka z uduszenia—czy była spra-
wiona mimo woli przez matkę usiłującą wyciągnąć
główkę dziecięcia podezas porodu? (Tamże, 1871,
Nr. 39, 40).

mierć noworodka z zalewu mózgowego. (Tamże,
1871, Nr. 50, 51).
Przypadek zaczadzenia. (Tamże, 1873, Nr. 4).
Jeden strzał, czy kilka strzałów? Przypadek są-

dowo-lekarski. (Tamże, 1878, Nr. 10).
Rana serca. Samobójstwo czy morderstwo? Przy-

padek sądowo-lekarski. (Tamże, 1873, Nr. 27).
Uduszenie czy poderznięcie gardła. Morderstwo

czy samobójstwo? Przypadek sądowo lekarski. (Tam-
że, 1873, Nr. 52).
Usiłowane zabójstwo z pozorem samobójstwa;

w końcu rzeczywiste samobójstwo. (Tamże, 1875,
Nr. 45, 46).
Z kazuistyki sądowo-lekarskićj. Dochodzenie uszko-

dzeń ciała. Kraków, 1870, w 8-ce, str. 80. (Osobn.
odb. z Przegl. lek.).

Śmierć noworodka z zagardlenia, czy wskutek usi-
łowań matki, chcącćj sobie rękami dopomódz pod-
czas porodu? (Dwutyg. med. pub. 1877, str. 10).
Uszkodzenie czaszki smiertelne. Morderstwo czy

przypadek nieszczęśliwy? (Tamże, 1877, str. 48).
Śmierć z wylewu krwawego w oponie mózgowój

wskutek uderzeń w głowę. (Tamże, str. 186).
Pęknięcie śledziony urazowe. (Tamże, 1677, str.

-" 184, 203).
mierć wskutek uderzeń w brzuch doznanych

w bijatyce. (Tamże, str. 247).
Złamanie kości nosa; szezękościsk i tężec; śmierć.

(Tamże, 1878, str. 55).

Uszkodzenie

Janikowski—Janiszewski.

Utrata palca wielkiego u nogi; czy wskutek oka-
leczenia się umyślnego, czy tóż z odmrożenia? (Tam-
że, str. 93),
Obłąkania padaczkowe. (Tamże, str. 120).
Ukąszenie palca; Śmierć z posoezniey, (Tamże,

str. 197).
Podpalenie popełnione w obłędzie. (Tamże, str.210).
Smierć wskutek wstrząśnienia mózgu, czy tóż zła-

mania żeber? (Tamże, str. 385).
Zapalenie płue urazowe, czy z innćj przyczyny po-

wstałe. (Tamże, 1879, str. 11).

Śmierć z zagardlenia. Pytania tyczące się liczby
sprawców i ich tożsamości. (Tamże, str. 24, 37).
Skrwawienie pępowiny w kąpieli letnićj, (Dwut.

med. pub. 1879, str. 73).
Śmierć dziecięcia nowonarodzonego prawdopodo-

bnie wskutek zaniedbania potrzebnćj pomocy. (Tam-
że, str. 89).

Śmierć płodu niedonoszonego podczas porodu
wskutek wybroczyn w jamie czaszkowćj. (Tamże,
str, 105).

Smierć z przekrwienia mózgu i płue u pijaka,
przypisywana gwałtom zewnętrznym. (Tamże,
stu. 121).

mierć z zagardlenia, a nie z powieszenia. (Tam-
że, str. 183—187).

Smierć noworodka, czy wskutek utopienia go?
(Tamże, 1879, str. 218—214).

Podpalenie popełnione przez głuchoniemą i niedo-
łężną na umyśle. (Tamże, str. 262—263).

Smierć przypadkowa z utonienia. (Tamże, str. 295
do 298).
Łącznie z A. Kremerem i J. Oettingerem opra-

cował:
Uzupełnienie słownika łacińsko-polskiego wyra-

zów lekarskich prof. D-ra F. K. Skobla i D-ra Al.
Kremera, razem z przekładem wielu wyrazów lekar--
skich niemieckich, franeuzkich i angielskich i sło-
wnikiem wyrazów weterynarskich. Kraków, nakład
tow. lek. krak., w druk. Uniw. Jag., 1876, w 8-ee,
str. VIi 140. :
Słownik terminologii lekarskićj polskićj, opraco-

wany przez Komisyą terminologiczną Towarzystwa
lekarskiego krakowskiego, złożoną z D-rów St. Ja-
nikowskiego i Józ. Oettingera, prof. z Wydz. lek.
Uniw. Jag., i D-ra A. Kremera, przy współudziale
prezesa Akademii umiej., prof. D-ra J. Majera i wie-
lulekarzy i przyrodników polskich. Kraków, nakł.
Tow. lek. krak., druk. A Koziańskiego, 1881, w 8-ce,
str. XVI, 544i | rycina.

Kalendarz lekarski krakowski ze szczególnóm
uwzględnieniem potrzeb lekarzy w Galicyi zamiesz-
kałych na r. 1881. Rok II. Kraków, nakł. wydawcy,
druk. Fr. Pobudkiewicza (A. Koziańskiego), 1881,
w 16-ce, str. 16 nl., 76, 103, 4 ark. not. i str. nl. 6.

Janiszewski Aleksander, spółczesny le-
karz szpitala św. Jana Bożego w Lublinie.

O działaniu fizyologieznóm i własnościach leczni-
czych wodanu chloralu. (Gaz. lek. T. X, 1871, str.
625—629, 6450—649, 661—664, 678—681, 710—713,
127—730, 142—744, 158—756, 769—774).
O nowym sposobie leczenia zastarzałych wrzodów

goleniowych przy pomocy okrawywania ich. (Tam-
że, T. XIX, 1875, str. 401 — 406). Pasiutewicz
napisał list do autora w tymże przedmiocie. (Tamże,
T. XX, 1876, str. 223—224).
Durzyca wysypkowa powikłana błonicą jamy ust

i rozwiniętóm w następstwie błoniey porażeniem po-
stępowóm tułowia i kończyn. (Tamże, T. XXIV,
1818, str. 33—38, 53—57).
O zanurzaniu (immersio) i o znaczeniu tego środka

w chirurgii zachowawczćj. (Medycyna, Nr. 10, 11,
12, 13).



Janiszewski—Januszkiewicz.

Przyczynek do kazuistyki chrząstniaków (enchon-
dromata). (Tamże, 1873, Nr. 40. 41, 42). Niektóre
uwagi z powodu tego artykułu skreślił Edward Uściń-
ski, lek. szpit. w Maryampolu. (Tamże, 1873, Nr. 16).

Spostrzeżenia z praktyk. chirurg. szpitalnćój. Przy-
padek mięsaka kostno-torbielowego (osteo-cysto-
sarcoma) olbrzymich rozmiarów, kości goleniowój pra-
wćj. (Tamże, 1875, Nr. 42, 43).
O działaniu kwasu pyrogallusowego w niektórych

postaciach chorób skórnych. (Czytane na posiedze-
niu Tow. lek. lub. d. 4 grud. 1850 r.). (Tamże, 1881,
Nr. 15, 16).
O wpływie prądu stałego czyli galwanieznego na

przebieg i leczenie przewlekłego nerwobólu kulszo-
wego. (Czytane na posiedzeniu Tow. lek. lub. d. 18
grudnia 1880 r.). (Tamże, 1881, Nr. 34).
O zanurzaniu (immersio) i o znaczeniu tego środka

w chirurgii zachowawczój. (Służba zdr. publ. 1872,
zesz. 12, str. 426—444).

Listy z Berlina: (Przegląd lek. 1880, Nr. 42, 46,
51, 52).

Janiszewski Jan, ukończywszy nauki le-
karskie w uniwersytecie kijowskim, około
r. 1857 osiadł w Tetyowie, gdzie używał
sławy biegłego praktyka. Umarł w Tytyo-
wie 8 grudnia 1872 r., przeżywszy lat 39.

Jankiewicz Marcin, student medycyny
i filozofii w akademii krakowskićj. Za jego
staraniem i nakładem wyszło w Krakowie
1636 r. pismo Tomasza Kanawezego: Klej-
not z wybornych kamieni spojony.

Por. Maciejowski: Piśmiennietwo... III, 781.

Jankowski Antoni Ludwik, rodem ze
Stryja. AA
Essai sur les ćmissions sanguines. Montpellier,

1841, w 8-ce, str. 40. Thóse.

Jankowski Józef.
De ealculis viarum urinarium eorumque analysi

chemiea. Vilnae, 1812, w 8-ce, str. 60. Diss. inaug.
Kalendarz flory wileńskićj. (Dziennik wil. 1817,

str. 397—424).
Jankowski Mateusz, syn włościanina ze

wsi Rombina pod Inowrocławiem, ur. 1843
roku; do gimnazyum uczęszczał w [nowro-
cławiu; nauk lekarskich słuchał od r. 1865
w Gryfii, później w Marburgu i Berlinie
i tam w r. 1869 stopień doktorski uzyskał.
Z początkiem wojny francuzko-pruskićj
powołany do armii, udał się jako lekarz do
Francyi, gdzie w Chaumont 19 stycznia
1872 r. życia dokonal.
Typhus abdominalis eomplicirt mit Ruptur des ge-

raden Bauchmuskels. Berlin, 1869, w 8-ce, str. 32.
Diss. inaug.

Jankowski Wiktor Piotr, syn włościanina
ze wsi Stawczan; nauki pobierał w Wiedniu,
gdzie późnićj czas niejaki pracował w szpi-
talu powszechnóm. Kilka lat przepędził
w Egipcie, skąd wróciwszy osiadł we Liwo-
wie. W r. 1865 wysłany był wraz z D-rem
Berthleffem z ramienia rządu do Petersbur-
ga, w celu badania panującój tam epide-
mieznie gorączki powrotnój. W r. 1867
mianowany lekarzem przy fabryce tyto-
niowćj w Winnikach, tam zakończył ży-
cie 8 lutego 1869 r.. mając lat 61.
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De ereosoto. Vindobonae, 1835, w 8-ce, str. 38.
Diss. inaug.
Nauka dla ludu o cholerze azyatyckićj. Lwów,

Wild, 1863, w 8-6e, str. 10.
Toż, wydanie drugie. Liwów, 1865, w 8-ee, str. 15.
Wykład naukowy o cholerze azyatyckićj, oparty

na wieloletnióćm doświadczeniu lekarskićm. Lwów,
Wild, 1863, w 8-ce, str. 70.
O cholerze, jój oznakach i głównych przyczynach

rozszerzania się epidemieznego i sposobach leczenia.
Lwów, 1859, w 8-ce.

Cholera azyatycka jest do wyleczenia. Wynik spo-
strzeżeń nad tą chorobą. Lwów, 1863, w8-cee, str. 39.

Cholera-Selbstbehandlung oder populir-prakti-
sche Belehrung iiber die asiatisehe Cholera fiir das
gebildete Publikum. Lemberg, 1865, w 8-ee, str. 30.

Wścieklizna u ludzi (hydrophobia humana), uwa-
żana w szpitalu lwowskim. (Przegl. lek. 1864, Nr. 9).
O gorączee powrotnćj (febris recurrens) w Peters-

burgu r. 1865, na podstawie własnych spostrzeżeń
zebranych w czasie podróży odbytćj z polecenia rzą-
dowego. (Tamże, 1865, Nr. 31, 32, 33, 34).

Janota Rudolf, lekarz górniczo-hutniczy
w Węgierskićj Górce.

Kilka uwag tyczących się leczenia ran czystym
wyskokiem. (Qzytane na pierwszym zjeździe leka-
rzy i przyrodników polskich w Krakowie 17 września
1869 r.). (Przegl. lek. 1870, Nr. 5, 6).

Działanie drażniące amoniaku. 1870,
Nr. 12).

Przetoka męcherzo-pępkowa z zapaleniem otrze-
wny i męcherza u kobiety ciężarnćj. Wyzdrowienie
zupełńe. (Tamże, 1870, Nr. 24, 25).

Janowicki Paweł, rodem z Podola.
De brachii extirpatione. Vilnae, typ. Mareino w-

ski, 1824, w 8-ee, str. 28i 1 k. Diss. inaug.

Janowski Jerzy, z Białćj Rusi.
De archoptosi. Vilnae, 1827, w 8-ce, str. 31. Diss.

inaug. I i
Janowski Waleryan Włodzimierz.
De scarlatina. Petropoli, 1852, w 8-ee.

inaug. ś 4 ż
Jansen Stanisław, ur. w Warszawie, chi-

rurg batalionowy wwojsku polskićm, opuś-
ciwszy kraj w r.1831, osiągnął dyplom
doktorski w Montpellier 1834 r.; wyko-
nawstwem lekarskióm trudnił się w Pa-
ryżu. j

Diss. sur la plique dite polonaise. Montpellier,
1834, w 4-ce, str. 26. These.

Januszewski Napoleon.
Essai sur la phlebite aigut en gónóral. Montpel-

lier, 1838, w 4-ce, str. 19. These.

Januszkiewicz Ludwik, ur. 12 lipca 1835
roku w Wilnie, do gimnazyum uczęszczał
w Swisłoczy, medycyny słuchał w Peters-
burgu, następnie dwa lata (1856—1858)
doskonalił się za granicą, przeważnie w Ber-
linie, Wiedniu, Pradze, Paryżu i Londynie,
przykładając się głównie do chirurgiii oku-
listyki, która stała się ulubionym jego
przedmiotem. W r. 1859 otrzymał stopień
doktora medycyny w Petersburgu i wkrót-
ce został konsultantem w szpitalu miej-
skim, ordynatorem w zakładzie Maksymi-
liańskim, chirurgiem drogi żelaznój warsz,
petersburskićj. W r. 1863 niósł pomoc ran-
nym w Polsce. W r. 1864 wrócił do Pe-

13

(Tamże,

Diss.
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tersburga, do zajęć swych dawniejszych
i wyrobił sobie wielką sławę chirurga ope-
ratora. W r. 1872 (w lipcu) utonął w Bugu
nieopodal Brześcia.
Q bolezniennych processach w sosudistoj obołoczkie

głaza wóobszcze. Peterburg 1861. Diss. inaug.
O ranach w ogólności. Petersburg, druk. J. Ohryz-

ki, 1868, w 8-ce, str. 68. Sprawozdanie ogłosił J. Ko-
siński w Pam. tów. lek. warsz. T. LI, 1864, str. 286.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Galvanochi-
rurgie. (St. Petersburg med. Zeitsehrift, 1869, 1870.

Mittheilung iiber die Operation einer Schenkelher-
nie. (Tamże, 1869, T. XVII, posz. 8 i 9).

(Życiorys jego skreślił W. Spasowicz w Tyg. illus.
1872, Ni. 250 i 256).

* Jany, spółczesny okulista we Wro-
cławiu.
Do kazuistyki mięsaka naczyniówki. Wykład mia-

ny na posiedzeniu Tow. lekarzy gub. kaliskiej w d.
1/ listopa 1889 r. (Medycyna, 1881, Nr. 30. 31).

Jaraczewski Julian, rolnik z pod Kościa-
na, nie lekarz.
O cholerze. Poznań, w druk. Dekkera, 1858,

w 8-ce, str. 14.
Von der Cholera. Posen, 1858, w 8-ee, str. 14.

Jarczyński Jan, lekarz Andrzeja Trze-
bieckiego, biskupa krakowskiego, doktór
medycyny i filozofiii, wcielony został do
wydziału lekarskiego akad. krak. 16 marca
1676 r. Księgozbiór swój przekazał biblio-
tece jagiellońskićj. Bieżanowski uczcił go
panegirykiem.

Quaestio medica de febre syncopali. Cracoviae,
typ. univ., 1676, fol., 2 k.

Por. Roezn. wyd. lek. II, 49. III, 446. Bandtke:
Hist. bibl. uniw. jag. str. 147. Gąsiorowski: 1. e. II,
str. 309. ż

Jarnatowski Teodor, ur. 11 sierpnia 1832
roku w Zaniemyślu, w powiecie srodzkim,
w W. Ks. Poznańskióm; do szkół średnich
uczęszczał w Poznaniu (1842—1852); nauk
lekarskich słuchał (1852—1856) w Wrocła-
wiu, Gryfii, Wiedniu i Berlinie; dyplom
doktorski uzyskał w Berlinie 6 październi-
ka 1856 r. Odbywszy obowiązkową służbę
wojskową, osiadł 1858 r. w Koźminie,
w pow. krotoszyńskim, skąd przeniósł się
1869 r. do Poznania, gdzie dotąd zajmuje
się wykonawstwem lekarskióm. W r. 1866
brał udział jako lekarz w wojnie austryae-
ko-pruskićj, a w r. 1870—1 w wojnie fran-
cuzko-pruskićj,
De nicotiana ejusque abusu. Berolini, 1856, w8-ce,

str. 37. Diss. inaug.
Pandry w nosie. (Przegl. lek. 1869, Nr. 37).
Niemota z porażenia nerwu krtaniowego dolnego

czyli wstecznego. (Tamże, 1872, Nr. 15).
Oko chorego jako Środek rozpoznawczy. (Roczn.

tow. przyj. nauk pozn. 1874, T. VIII, str. 17—%56).
Hygiena czyli nauka o zdrowiu. Oz. I. Hygiena

prywatna. Poznań, 1876, w 8-ce, str. 187, z drzew.
- "Hygiena, czyli nauka o zdrowiu. Wyd. 2-gie. Po-
znań, nakł. autora, E. Okllier, czcionkami L. Merzba-
cha, 1878, w 8-ce, str. 187 i 1 nl. zrycinami w texcie.
Wynicowanie maciey, samodzielne odnieowanie.

(Przegl. lek. 1875, Nr. 15).

Jany—Jasiński.

Kilka słów o bobie kalabarskim i ezerynie. Odezyt
miany na walnóm zebraniu sekcyi lekarskićj Tow,
przyj. nauk. w Poznaniu d. 251 26 1877. (Tamże,
1877, Nr. 34, 36). ł
Przyczynek do patologii zimnicy.

XXV, 1878, str. 65—67).
Praca zawodowa i ćwiczenia cielesne. (Przewod-

nik gimnastyczny, 1881).
Nadto streścił wykłady, jakie miał prof. Broca

„o ropnicy.* (Przegl. lek. 1869, Nr. 14—16).
Jarnuszkiewicz Witold, ur. w Puławach

1851 r., do gimnazyum uczęszczał w Lubli-
nie; medycyny od r. 1868 słuchał w War-
szawie. Od r. 1878 sprawuje obowiązki le-
karza w szpitalu św. Kazarza w Za-
mościu.
Epidemiczne zapalenie ślinianek przyusznych i ją-

der. (Parotitis et orchitis idiopathica epidemica).
(Medycyna, 1881, Nr. 27).

Jarocki Józef Grzegorz, brat znanego
przyrodnika Pawła Feliksa, ur. 18 marca
1799 r., do nauk lekarskich przykładał się
w Krakowie, gdzie 1824 r. dyplom doktor-
ski osiągnął i wkrótce fizykiem okręgowym
mianowany został. W r. 1826 przeniósł się
do Obodówki na Podole i tam 25 lutego
1829 r. życie zakończył.
De genesi vermium in animalibus obviorum. Cra-

eoviae, typ. univ. 1824, w 8-ce, str. 35. Diss. inaug.

Jarocki Michał, lekarz wojskowy, członek
Tow. lek. warsz., przełożył na język rossyj-
ski dzieło Raciborskiego o auskultacyi
i perkussyi. (Warsz. 1848).

Jarosz Franciszek Edward Feliks, rodem
z Warszawy, dyplom doktorski uzyskał
w Berlinie 1821 r.; wróciwszy do rodzin-
nego miasta, w lat kilka życia dokonał.

Plantae novae eapenses. Berolini, 1821,w8-ce,
str. 24. Diss. inaug.

Opis żółtej febry. Warszawa, 1828, z ryc.

Jasieński, zamożny i powszechnie znany
lekarz poznański, umarł 1620 r.

Por. Łukaszewicz: Obr. m. Pozn. I, 142.
Jasieński Andrzej.
De metrorrhagia gravidarum. Vilnae, Romm, 1842,

w 8-ce, str. 77, Diss. inaug.

Jasiński Jakób, ur. w Warszawie 1791 r..
nauki średnie pobierał w liceum warsz.;
ukończywszy wydział akademiczno-lekar-
ski w rodzinnóm mieście, w celu dalszego
kształcenia się udał się do Berlina i Wie-
dnia. Po powrocie z zagranicy uzyskał
dyplom doktora medycyny w Warszawie.
W latach 181611817 był fizykiem powia-
tu lipnowskiego; w latach 1850i 1831 spra-
wował obowiązki ordynatora w szpitalu św.
Kazarza w Warszawie a równocześnie pel-
nił służbę lekarską w szpitalu ujazdow-
skim. Wr. 1834 mianowany został fizy-
kiem m. Warszawy a na tym urzędzie pod-
czas panującćj cholery w latach 1836, 18837,
1848 i 1852 dał dowody niezwykłćj energii
i poświęcenia, W r. 1823 zaszczycony z0-
stał dziedzicznóm szlachectwem (herb Zło-

(Gaz. lek. T.



-Jasiński—Jasiński.

towąż) a 1831 r. ozdobiony orderem virtuti
militari, Um. w r. 1855.

Heilung eines chronischen Trismus mit Verhar-

tung der Muskeln. (Hufelanda Journal d.Heilkunde,
T. XLI, 1815, str. 32—386).

Historya wydobycia z pochwy macieznćj dwóch zę-

bów trzonowych i dwóch kłów. (Pam. lek. warsz. 'L.
I, str. 502—508). Nad tą pracą A. Janikowski po-
mieścił uwagi w temże czasopiśmie, str. 509—518.
Toż po niemiecku. (Leo Magazin, 1829, T. II, str.

103—110).
Toż, przedrukowane w Graefego i Walthera Jour-

nal d. Chirurgie 1829, zasz. 3, str. 430—435.
Beschreibung derAusrottung einerSpeckgeschwulst

(steatoma) aus der linken Seite des Bauches, welche
vier und ein halbes Pfund wog. (Leo Magazin, 1828,
T. I, str. 504—517).

Toż, po francuzku w Archives genćr. de módecine,
1830, T. XXIII, str. 576.

Cholera między piwowarami w Warszawie. (Pam.
tow. lek. warsz. T. I, 1857, str. 6).
Wiadomość o cholerze w mieście Warszawie od 2

czerwca 1837 aż do jćj ustania 9 października 1837.
(Tamże, T. I, 1837, str. 668).

Zatrucie siarczanem cynku stukilkunastu chorych
w szpitalu Św. Łazarza. (Tamże, T. I, 1837, str. 11).

Zranienie aorty narzędziem ostróm, które przebiło
chrząstkę między 7 a 8 kręgiem grzbietowym; śmierć
11-go dnia choroby. (Tamże, T. I, 1837, str. 29).

Epilepsia uleczona przez indygo. (Tamże, T. II,
1839, str. 271).

Rozwinięcie się raka w prawój piersi i zmięknie-
nie kości udowej lewej. (Tyg. lek. 1849, Nr. 5).

Jasiński Józef, doktór filozofii i medycy-
ny uniw. wileńskiego (1798), był lekarzem
na dworze Józefa Obuchowicza, wojewody.
Nowogrodzkiego. Umarł w Nowogrodku
1825 r. Ogłosił:

Anthropologia czyli o własnościach człowieka fi-
zycznych i moralnych w r. 1810 krótko zebrana i uło-
żona. Wilno, Zawadzki, 1818, w 8-ce, str. XX i 149.

Jasiński Ksawery, ur. w Poznaniu 1833r.,
ukończywszy nauki gimnazyalne w mieś-
cie rodzinnóm, zapisał się na wydział le-
karski uniw. wrocławskiego, w r. 1852
przeniósł się do Gryfii, 1854 r. do Królew-
ca, a w r. 1857 przybył do Berlina, gdzie
1859 r. dyplom doktorski uzyskał. Czas
niejaki bawił w Warszawie, skąd przeniósł
się do Charkowa.
De morborum pathogenia, verae diagnosis eriterio,

addita dyspnoeae analysi. Berolini, typ. G. Lange,
1859, w 4-ce. Diss. inaug.
Słowo o operacyach wcielonych do okulistyki

w ciągu lat ostatnich. (Pam. tow. lek. warsz. T.
XLVI, 1861, str. 121).

Jasiński Leon.
De generali aneyrismatum notione, eorum patho-

logiam et therapiam spectante. Mosquae, 1829,
w 8-ce, str. 78. Diss. inaug.

Jasiński Ludwik, nauki lekarskie rozpo-
czął w Berlinie a nie uzyskawszy stopnia
naukowego, poświęcił się dentystyce. Mie-
szkał w Warszawie.
Rozprawao sposobie zapobieżenia i wytępienia

nałogu jąkania się. Warszawa, 1844, w 12-ce, str. 12.
__ Krótki rys sztuki leczenia chorób zębów, dziąseł
i wykonywania operacyj praktycznie. Warszawa,
nakł. Fr. Spiess, 1840, w 8-ce, str. 6, 90 i 3, 6 tab.
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Jasiński Paweł, był lekarzem przy kapi-

tule gnieźnieńskiój od 1600—1603 r.
Por. Gąsiorowski: Rozprawa... str. 19.

Jasiński Roman, wnuk Jakóba, ur.w War-
szawie r. 1858, "wydział lekarski ukończył

w Warszawie 1876 r. i w tymże roku zo-

stał asystentem kliniki chirurgicznćj wy-

działowój. W mr. 1875 w celu dalszego

kształcenia się bawił w Wiedniu i Paryżu.
W r. 1878 (pół roku) pelnił obowiązki or-

dynatora chirurga w szpitalu wojskowym
w Mikołajewie. W latach 1879—1881 był

ordynatorem kliniki chirurgicznćj w szpi-

talu Dzieciątka Jezus. Od r. 1883 jest re-

daktorem Pamiętnika Towarzystwa Lekar-
skiego Warszawskiego.

Rozdzielenie mostka (disjunetio sterni). (Gaz. lek.

T. XXIII, 1877, str. 332—8335).
Przetoki ściany brzusznój do kiszek cienkich pro-

wadzące. (Tamże, str. 42—429.
Mikrofon w chirurgii. (Tamże, T. XXV, 1878, str.

25—26).
Dzisiejsze stanowisko ortopedyi. (Tamże, T. XXVII,

1879, str. 181—182).
Śluzomięsak zatoki Highmora, wypiłowanie szczęki

górnój; regeneratio; róża, zniknięcie nowotworu.
(Tamże, T. XXIV, 1878, str. 81—86).

Dzieje i znaczenie przeciwpasożytnego leczenia ran.
Warszawa, druk. Gaz. lek. 1878, w 8-ce, str. 51.
Angina membranosa. (Kalendarz lekarski, 1879).
Kilka przypadków herniotomij. (Pam. tow. lek.

warsz. T. LXXVI, 1880, str. 354—370). ,
Przyczynek do etyologii kolana ksobnego. (Tam-

że, str. 395—4083).
O sączkach kościanych ulegających wessaniu.

(Tamże, str. 427—484).
Zniknięcie limfomatów pod wpływem róży. (Tam-

że, T. LXXVII, 1881, str. 576—577).
Spostrzeżenia dotyczące leczenia choroby Potta.

(Gaz. lek. 1881, str. 149—158, 177—181, 194—196,
217—221).
Róża zbawienna. (Tamże, str. 357—361).
Wrodzone obustronne zwiehnienie kości udowój.

(Tamże, str. 899—909).
Listy o opatrywaniu ran. (Gaz. lek. 1882, Nr. 5,

7, 11, 82, 42).
Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. K. Kowalew-

skiego, 1882, w 8-ce, str. 30.
Uwagi dotyczące hygieny szkół ze stanowiska or-

topedycznego, oparte na własnóm doświadczeniu.
Rzecz czytana na posiedzeniu biologicznóm Tow. lek.
warsz. (Tamże, 1882, Nr. 25, 24).
Jan Szeparowiez, wspomnienie pośmiertne. (Tam-

że, 1882, Nr. 42).
Przewlekłe ropnie okostnćj, próchnienie trzonu

kręgowego. Wydłubanie (6videment) próchniejącego

ogniska z trzonu 1-go kręgu lędźwiowego. (Gaz.

lek..1882, Nr. 45, 46): ż
Nadto ogłosił wiele artykułów popularno-lekar-

skich, a mianowicie w Tygodniku powszechnym:
O pielęgnowaniu niemowląt. O gimnastyce. O dław-

cu czyli krupie. O pozornćj śmierci,
O tamowaniu krwotoków. (Echo 1877 grudzień).

Jasiński Stanisław, rodem z Ozerniowiec.
De auro muriatieo, ejusque praeparati virtute che-

mica et therapeutica. Viennae, 18383, w 8-ce, str. 50.
Diss. inaug, | Ę

Jasiński Władysław, ur. 1827 w obwodzie
Jasielskim w Galicyi, nauki średnie pobie-

rał w Drohobyczu i Brzeżanach, dwuletni
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kurs filozoficzny odbył we Lwowie. W r.
1849 udał się do Wiednia, gdzie obok nauk
lekarskich z zamiłowaniem zajmował się
klasykami greckimi i literaturą angielską.
Osiągnąwszy 1855 r. stopień doktora me-
dycyny, chirurgii i magistra akuszeryi,
przybył do Lwowa, i tusprawowałobowiązki
asystenta na klinice prof, Ducheka i jego
następcy. Party żądzą dalszego kształcenia
się wrócił 1857 r. do Wiednia i tam dosko-
nalił się w sztuce lekarskiej na różnych
oddziałach szpitala powszechnego. W r.
1858 wstąpił do służby wojska austryackie-
go jako lekarz; 1859 r. odbył kampanią
włosko - francuzko - austryacką; następnie
bawił w Tryeście i nakoniec w Moguncyi,
skąd odbył dłuższą podróż po zdrojowis-
kach niemieckich, zwiedził Szwajcaryą,
Francyą i Anglią. W końcu 1860 r. uwol-
niwszy się ze służby wojskowćj, osiadł we
Lwowie, gdzie od r. 1866 jest prymaryu-
szem. w szpitalach więziennych Brigidek
i Maryi Magdaleny. J. doświadczywszy na
sobie, podczas siedmioletnićj ciężkićj cho-
roby (w r. 1873 zapadł na pleuritis i pneu-
monia chronica) zbawiennych skutków le-
czenia zimną wodą, jest wielkim tój meto-
dy orędownikiem.
Porażenie gośćcowe lewćj połowy twarzy. Rychły

powrót władzy pod wpływem faradyzacyi. (Przegl.
lek. 1862, Nr. 26).
O leczeniu wodą i innemi środkami naturalnemi.

Poradnik domowy dla zwolenników kuracyi wodą.
Lwów 1864, w 8-ce, str. 247 i XVI. Sprawozdanie
aa ogłosił J. Oettinger w Przegl. lek. 1865,

r. .

Homeopatya, jój zasada i teorya działania jój le-
ków, wyjaśnione krytycznym rozbiorem dzieła D-ra
Kaczkowskiego. Dla myślących czytelników wszel-
kich stanów. Lwów, nakład autora, 1865, w8-ce,.
str. 88.
Ruch chorych w szpitalu więziennym we Lwowie

w r. 1868. (Roezn. tow. lek. galicyjskich za r. 1869.
Lwów, 1870, str. 112—118).

Zufalliges Einathmen einer Nahnadel. Verschwin-
den derselben innerhalb der Brustorgane. Ganz ge-
ringe und ganz kurz andauernde Beschwerden da-
durch. (Wien. med. Presse, 1876, str. 574).
Jakie leczenie suchot daje najpomyślniejsze rezul-

taty. Rzecz czytana na 5 tegoroeznćm posiedz. Tow.
lekarzy galicyjskich. Lwów, druk. WŁ. Łozińskiego,
1879, w 8-ce, str. 27.

Toż, w streszezeniu. (Dwutyg. med. pub. 1880, str.
128—129).
Welehes Heilverfahren liefert bei der chronischen

Lungenschwindsucht die besten Resultate. Vortrag
gehalten 1879 auf der 5 Versammlung gaiiz. Aerzte,
Nach dem Polnischen frei bearbeitet, mit Berichti-
gungen und Zusitzen versehen von Joh. Schultze.
Breslau, 1880, w 8-ee, str. III, 32.
O postępach leczenia wodą i powietrzem, przez

autora rozprawy o leczeniu suchot. Lwów, nakład
wydawcy, druk. Anny Wajdowiez, 1880, w 8-ce,
str.138i 1 nl. Pracę tę ocenił Dr. TarnowskiwPrzegl.
lek. 1880, Nr. 27.
Leczenie suchot dawnićj a teraz. Lwów. 1881. *
Uzdrowiska nad morzem północnóm oraz poradnik

dla leczących się kąpielami w ogólności. Lwów, 1882.

Jasiński—Jaszczurowski.

Jasiukowicz Józef.
De eerebri eommotione. Vilnae, 1824, w 8-ce. str.

47. Diss. inaug. ć
Jaśkiewicz lan Dominik Piotr, ur. we

Lwowie 6 lipca 1749 r., nauki lekarskie
ukończył w Wiedniu 1775r. W r. 1782
objął katedrę zoologii, botaniki, mineralo-
gii i chemii w akademii krakowskićj i na-
uki te wykładał do r. 1787. Opuściwszy
urząd profesorski, został lekarzem margrab,
Wielopolskich. Um 14 listopada 1809 r.

Diss. inaug, medica sistens pharmaca regni vege-
tabilis. Vindobonae, 1775, w 8-cee, str. 254.
Opisanie doświadczenia czynionego z banią po-

wietrzną w Krakowie d. 1 kwietnia 1784 puszczoną
z ogrodu botanicznego na Wesołćj za staraniem i na-
kładem Impp. Jana Jaśkiewicza, Jana Śniadeckiego,
Jana Szastera i Franciszka Szeidta, z przyłączeniem
uwag częścią od nich samych dostrzeżonych, częścią
od akademii paryzkićj przez korrespondencyą udzie-
lonych. w 8-ce, str. 16.
Rozprawa względem formowania się gór i odmian

nastąpionych na powierzchni ziemi naszćj. 1787,
w 4-ce, k

O porfirze znajdującym się w górach między Mię-
kinią a Tęczynkiem. 1787, w 4-ce.

Kuli aerostycznćj różnych aż dotąd doświadezeń
opis dostateczny. Kraków, druk. Gróbla, 1784,
w 12-ce.
W rękopisie zostawił:
Tablica mineralogiczna. (Wedle rozporządzenia

zr. 1785 miała być ona używana we wszystkich
szkołach do elementarnego wykładu mineralogii).
O wodach siarczanych Krzeszowiekich. Rozprawa

odczytana w r. 1788. (Drukiem ogłoszona w r. 1804).
k atmosferze, jćj składzie i widokach napowietrz-

nych.
O bogactwach krajowych w trzech wydziałach na-

tury (1747).
Nauka o naturze, dwa tomy.
Por. Roczn. tow. przyj. nauk. warsz. IX, 461.

Roczn. wydz. lek. III, 123, 448. VI, 411. Gąsiorow-
ski: 1. e. III, 19, 40, 155. Eneykl. powsz. XIII. 132.

Jaślikowski Aleksander Konstanty, rodem
z £ęczycy, początkowo był lekarzem w woj-
sku polskióm; opuściwszy kraj 1881 r., do-
ktoryzował się w Montpellier 1834 r.,
osiadł w Paryżu i tam około 1858 r. życia
dokonał.

De Famónorrhóće. Montpellier, 1884.
Jasmanicki Jakób, z Jasmanic.
'Theses physicae de generatione et interitu. Hei-

delberg, 1594, w 4-ee, Str. 19.

Jastrzębiec Jan, znany w Krakowie apte-
karz około 1514 r.

Por. Grabowski: Star. wiad. o Kr. 227.

Jastrzębski, z Bobryńca.
Przypadek przetoki jelito-pęcherzowćj (fistula

entero-vesicalis), (Medycyna, 18/7, Nr. 43).

Jastrzębski Wincenty Floryan, rodem
z Wołynia, praktykował w Avallon (Yon-
ne) we Francyi.

Du cancer des
These.

Jaszczurowski Józef, ukończywszy nauki
lekarskie wKrakowie 1839 r., został adjunk:
tem przy klinice chirurgicznćj uniw. ja-
giellońskiego.

mammelles. Montpellier, 1836.



Jawdyński—Jawurek.

De somno. Commentatio inaug. physiologieo-pa-
thologica. Oracoviae, 1839, w 8-ce, str. 51 i 3 k.
Jawdyński Franciszek, ur. 2 grudnia 1851

roku w Warszawie; tu uczęszczał (1864—
1871) do gimnazyum i przykładał się
(1871 — 1876) do nauk lekarskich. W la-
tach 1876 — 1878 pracował w klinice chi-
rurgicznój szpitalnćj, następnie przeszedł
do kliniki wydziałowćj, w którćj od lat
dwóch jest ordynatorem.

Oryginalny przypadek udawania choroby. (Gaz.

lek. 1583, Nr. 15).

Jaworowski Aleks.,
w Lublinie.

Kilka spostrzeżeń nad rakiem (odczytane na po-
siedz. Tow. lek. lub. d. 4 listop. 1875 r.). (Medycyna,
1875, Nr. 52).
Jaworski Antoni Piotr, ur. 1812 r. w Gli-

wicach na Szląsku; ukończywszy gimna-
zyum w mieście rodzinnóm, początkowo
oddawał się teologii katolickićj na wszech-
nicy wrocławskićj, późnićj przerzucił się do
nauk lekarskich. W r. 1882 objął obowiąz-
ki chirurga w wojsku pruskióćm. Dyplom
doktorski osiągnął w Halli 1841 r.
De tussis varietatibus quibusdam. Halis, 1841,

w 8-ce, str. 31. Diss. inaug. ,

Jaworski Józef, rodem z Krakowa, sto-
pień doktora medycyny uzyskał w Wilnie
23 lipca 1810 r. Wkrótce powołany został
przez Radę szkoły głównój koronnćj do
wykładu chemii; gdy atoli katedrę tój na-
uki objął Markowski, Jaworski 9 listopada
1810 r. miał sobie poruczony, po odejściu
Dołasińskiego do służby wojskowćj, wykład
chirurgii i akuszeryi teoretycznćój. Po 11
miesiącach, z polecenia izby edukacyjnćj
urząd ten złożył i został fizykiem powiatu
opoczyńskiego. On pierwszy zwrócił uwa-
gę na uzdrawiające własności wody góździ-
kowskićj i analizę chemiezną tójże do-
konał.

Por. Roczn. wyd. lek.
Nr. 49.

Jaworski Walery, spółczesny lekarz kra-
kowski, nauczyciel wyższćj szkoły realnój.

Pożywka peptonowa przyrządzona sposobem do-
mowym dla użycia w praktyce lekarskiej. (Przegl.
lek. 1881, Nr. 17).

Toż, w osobn. odb. Kraków, 1881, druk. uniw. Ja-
giell. w 8-ce, str. 5.
Wiadomości bieżące z zakładów klinieznych w Er-

landze i Tubindze. (Tamże, 1881, Nr. 35, 36, 37).

Środki leeznicze używane obecnie w Kissingen.
(Tamże, 1881, Nr. 39).

Składniki białkowate, wartość pożywcza i leczni-
cza pożywki peptonowój (Solutio earnis peptonisata)
oraz odpowiedź na zarzuty D-ra Rejchmana. (Gaz.
lek. 1882, Nr. 11).

Qzynniki lecznicze i wskazania dla stacyi klima-
tycznój Davos przy chorobach płucnych. Skreślił
według własnych spostrzeżeń. (Tamże, 1882, Nr. 34).
„Praktyczne uwagi nad wskazaniami chorobowemi

zdrojowisk w Karlsbadzie i Kissyndze, (Medycyna,
1882, Nr. 38, 34, 35).

spółczesny lekarz

VI, 49. Tyg. lek. 1860,
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Kolorymetryczna metoda. oznaczenia ilości płynu
w żołądku, zastosowana do praktyki lekarskićj.
(Tamże, 1882, Nr. 37).

Doświadczenia nad ilościowóm znikaniem rozezy-
nów niektórych soli z żołądka ludzkiego. (Tamże,
1882, Nr. 39, 40, 41, 42).
Sposób dokładnego oznaczenia ilości treści płyn-

nój w żołądku ludzkim w eelach klinicznych i fizyc-
logicznych. (Przegl. lek. 1882, Nr. 34, 85, 36).

Badania doświadezalne nad zachowaniem się soli
leczniezych w żołądku ludzkim. (Tamże, 1882, Nr.
39, 40, 41, 41, 45, 46, 47, 49, 50, 51).

Versuche zur Ausmittellung der Gresammtmenge
des fliissigen Inhaltes im menschlichen Magen. (Zeit-
sehrift f. Biologie, 1882).

Aspirator żołądkowy służący równocześnie do sto-
sowania ciągłój kąpieli żołądkowćj przy pomocy
sondy „A double eourant.* Podał i zastosował w ce-
lach klinicznych. (Medycyna, 1883, Nr. 1).
Porównawcze badanie doświadezalne nad zacho-

waniem się wody karlsbadzkićj, nowój soli karls-
badzkićj, wody kissyngeńskićj i wody przekropłowćj
w żołądku ludzkim. (Pam. tow. lek. warsz. 1883, T.
LXXIX, str. 107—160).
O wewnętrznóm stosowaniu przetworów i wód że-

lezistych w praktyce lekarskićj. (Przegl. lek. 1683,
Nr. 4).

Ueber den Gebrauch der Mittelsalze pes Rectum.
(Wien. med. Wochenschr., 1888, Nr. 10).
Ueber die Methoden der exacten und anniheren-

den quantitativen Bestimmungen des fliissigen In-
haltes im menschlichen Magen fiir klinische und
physiologische Zwecke. Aus der med. Klinik des
prof. Korczyński. (Tamże, 1883).

Jaworski, rodem z Warszawy, ostatni le-
karz emira Szir Alego, wydał 1882r. w Pa-
ryżu opis podróży swój do środkowej
Azji.
Jawurek Henryk Aleksander, ur. 14 lipca

1831 r. w Częstochowie, nauk średnich
i lekarskich słuchał w Krakowie. Uzyskaw-
szy stopień doktora medycyny 25 lipca
1857 r., objął obowiązki adjunkta kliniki
chirurgicznój, zostającój pod kierunkiem
Bierkowskiego i takowe przez dwa lata
sprawował. Wtym czasie (1859) osiągnął
dyplom doktora chirurgii. W roku 1860
(w styczniu) osiadł w Wiskitkach i został
lekarzem miejscowego szpitala, na który
biskup Tadeusz Łubieński swą opiekę roz-
ciągnął. W r. 1875 przeniósł się do Żyrar-
dowa, gdzie dotąd jest prawdziwym opie-
kunem licznój rzeszy roboczćj.

Złamanie kości ramieniowćój zupełne z rozdarciem
części miękkieh; wyzdrowienie. (Tyg. lek. 1863,
N. 2). ;

Otworzenie klatki piersiowćj .(paracenthesis tho-
racis). (Tamże, 1863. Nr. 9).

Odjęcie śledziony u dziecka czteroletniego; wy-
zdrowienie. (Tamże, 1863, Nr. 10, 13).
Żabka i sposoby jój operowanin. (Tamże, 1864,

Nr. 5).
O amputacyi sposobem D-ra Gritti. (Tamże, 1864,

Nr. 16).
Przypadek zapoznanćj ciąży. —Rana cięta głowy,

ciężka-—Przepuklina trwająca lat 18, uwięznienie,
operacya, wyzdrowienie. (Tamże, 1864, Nr. 28).

Tężee i jego znaczenie w tak zwanym wodowstrę-
cie u ludzi. (Tamże, 1865, Nr. 26, 27),
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W rękopisie pozostała rozprawa:
De insania. Sprawozdanie naukowe z zakładu dla

obłąkanych z przeciągu lat 30. Rozprawa ta uwień-
czona została nagrodą 300 złr. z zapisu D-ra Jaku-
bowskiego i przyjęta za inauguralną.
O operaeyach plastycznych (z rysunkami). Roz-

prawa na stopień doktora chirurgii.

Pomieszezał w ezasopismach politycznych wiele
artykułów dotyczących spraw lekarskich.

Przełożył dzieło Plagge (ob.).

Jeleniowski Adam, lekarz, był od r. 1654
rajcą lubelskim.

„Jeleński Henryk, ur. w drugićj dziesiątce
bieżącego wieku, ukończywszy liceum
i dwuletni kurs filozoficzny w Krakowie,
w r. 1884 zapisał się na wydział lekarski
uniw. wrocławskiego; po czterech latach
studyów przeniósł się do Halli, gdzie 1839
roku osiągnął stopień doktora medycyny
i chirurgii. Następnie kilka lat praktyko-
wał w Krakowie; w 1843 r. przeniósł się
doWarszawy i tu powtórzywszy egzamina,
osiadł 1845 r. w miasteczkuDziałoszycach,
gdzie dotąd pozostaje.
De metrorrhagia  puerperarum.

w 8-ce. Diss. inaug.
O użyciu wodojodanu potażu (kali hydrojodicum)

w tyfusie. (Tyg. lek. 1848, Nr. 9).

Przyczynek do zimnicy pokrzywkowćj. (Gaz. lek.
T, XXVLUI, 1879, str. 33—33).
O dżumie i jćj leczeniu. (Tamże, 1879).
Fehlen der Milz. (Berlin. klin. Wochenschrift,

1880, Nr. 49).
Pogląd praktyczny na skuteczne leczenie tyfusu

brzusznego jodkiem potasu (kalium jodatum). (Gaz.
lek. 1882, Nr. 2, 8, 4).

Das Jodkalium als Heilmittel gegen Abdominal-
typhus. (Berl. klin. Wochenschr. 1883, Nr. 11).

_ Jelonek Jan Jerzy, doktór filozofii i medy-
cyny, lekarz hr. Sułkowskiego, mieszkał
w Mydzynie. Przełożył na język polski
i wielu dodatkami uzupełnił poradnik
Sam. Beimlera (ob.).

Jellachich Franciszek, późniejszy prof.
w Kazaniu.
De eorporibus mobilibus in articulis. Vilnae, 1832,

w 8-ce, str. 55. Diss. inaug.

Jentys Adam Walery, ur. 1840 r., do gim-
nazyum uczęszczał w Kielcach, nauk le-
karskich słuchał w warsz. akademii medy-
ko-chirurgicznój od r. 1857. W latach
1866 — 1869 był lekarzem gimnazyum
w Ohełmie. Od r. 1869 mieszka stale
w Lublinie.

Spostrzeżenia chirurgiczne z praktyki prywatnój
zebrane. (Trepanacya. Kamień pęcherza moczowe-
go u kobiety 75 letnićj, operacya przez cięcie. Wy-
piłowanie główki kości barkowóćj, Wypiłowanie
główki kości barkowój po powikłanóm złamaniu).
(Służba zdr. publ. 1872, zesz. 10, str. 297—302).

Jerzembski.
De scabici salubritate in affectibus hydropicis.

Halae, 1777.
Por. Frank: Prax med. univ. praecepta Pars. I,

vol. II, str. 420.

Halae, 1839,

Jeleniewski—Jerzykowski.

Jerzykowski Stanisław, syn doktora me-
dycyny Antoniego, ur. 28 grudnia 1847 r.
w Ostrowiu, w powiecie odolanowskim
W. Ks. Poznańskiego, do gimnazyum
uczęszczał w Ostrowiu, Trzemesznie i Po-
znaniu. Nauk lekarskich słuchał od r.
1868 w Wrocławiu i tam w r. 1871 stopień
doktora medycyny otrzymał. Następnie
osiadł w Poznaniu, gdzie dotąd zajmuje się
wykonawstwem lekarskióm.
Beitrage zur Kenntniss der Nierenkrebse. Breslau,

0. H. Starck, 1871, w 8-ce, str. 30, 1 k.
O cholerze i zaradczych przeciwko niój środkach.

Przekład z niemieckiego wydania Vogla. Poznań,
1872, w 8-ce, str. 24.
O powietrzu w stosunku do odzieży, mieszkania

i ziemi. Poznań, 1803, w 8-ce, str. 44i2. Ocenił
Grabowski w Przegl. lek. Nr. 25, 1873,
Popularny wykład o budowie, pożywieniu i pielę-

gnowaniu ciała ludzkiego podług najnowszych źró-
deł. Warszawa, 1874, w 8-ce, str. XIX, 254.

Patologia i terapia ciąży, porodu i połogu. W wol-
nym przekładzie z podręczników Spaetha, Brauna,
Naegele-Grensera i Sehroedera. Nakładem Bibliot.
umiej. lek. Warszawa, w druk, Gaz. lek., 1875,
w 8-ce, str. 560, z drzewor.
Wykład położnictwa. Poznań, M. Kamieński, 1876,

w 8-ce, str. VIII, 460.
Przyczynek do leczenia przewlekłych nieżytów ma-

cicznych. Wykład miany na pierwszóm naukowóm
zebraniu II Zjazdu lekarzy i przyrodników polskich
we Lwowie, d. 21 lipca 1875 r. Lwów, 1876, w 8-ce,str.7.

Przewodnik dla felezerów, siostr miłosierdzia
i w ogóle osób zajmujących się pielęgnowaniem cho-
rych. Warszawa, w druk. Graz. lek., 1877, w 8-ce,
str. III, 148.
O dżumie azyatycekićj i zaradczych przeciwko niej

środkach. Poznań, nakł. i ezcionkami N. Kamień-
skiego, 1879, w 16-ce, str. 48.
Ciekawy wypadek raka nabłonkowego. (Gaz. lek.

T. XV, 1873, str. 149—154, 161—164).
O rozszerzaniu się w czasie porodu miednicy zmie-

nionćj skutkiem mięknienia kości (osteomalacia).
(Tamże, T. XVI, 1874, str. 23—26).
Trzy wypadki choroby Addison'a (z pracowni-ana-

tomo-patologicznćj prof. Heschla). (Tamże. str. 118
do 122).
Przyczynek do doraźnego rozszerzania ust macicz-

nych. (Tamże. T. XVIII, 1874, str. 6—10).
Nowotwór macicy, wytworzony po ciąży zaśniado-

wój. Częściowe tegoż wydalenie. Śmierć. (Tamże,
str. 177—181).
Sprawozdanie z walnego zebrania sekceyi lekar-

skićj Tow. Przyj. Nauk. Poznańskiego. (Tamże, T.
XIX, 1875, str. 27—31).
O leczeniu odchyleń i odgięć macicy ciężarnej (re-

troversio et retroflexio) oraz o kilku wypadkach
tego cierpienia. (Tamże, T. XX, 1876, str. 1/7—182,
193—197). ź
Krótka wiadomość o solankach inowrocławskich.

(Tamże, T. XXI, 1876, str. 118—117)., |
Rozdarcie macicy podczas porodu. Śmierć. (Tam-

że, str. 289—292). ;
Przypadek pierwotnego ograniczonego zapalenia

 otrzewnój. (Tamże, T. XXIII, 1877, str. 429—430).
Dwa wypadki rozpadlin (fissurae) cewki moczowćj

u kobiet. Wyleczenie całkowite za pomocą nagłego
rozszerzenia cewki moczowćj. (Tamże, '[. XXLY,
1878, str. 225—228).
Przyczynek do powikłań wad sercowych z ciążą,
porodemipołogiem. (Tamże, T. XXVIII. 1880, str.
1-—3, 11—15. Przegl. lek, 1879, Nr. 51).
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Przyczynek do nauki o polipach włóknistych szyj-
ki macicznój. (Tamże, Serya 2, 1881, T. I, str. 238).

Kilka uwag nad leczeniem zboczeń okresu wydala-
- nia łożyska. (Tamże, 1881, str. 651—654).

Ostre całkowite wynicowanie macicy.
1882, Nr. 10).
O rękoczynie Oredego. (Przegl. lek. 1881, Nr. 33).
O ostróm eałkowitóm wynieowaniu maciey. (Tam-

że, 1881, Nr. 47).
Uwagi nad wstrzykiwaniami do jamy macicy. Roz-
rawa czytana na zjeździe II lek. i przyr. w Pradze,

1882. (Gaz. lek., 1883, Nr. 2—6). Spr. w Przegl. lek.

1882, Nr. 30.
Nadto w Przegl. lek. od sześciu lat zamieszcza

sprawozdania z czynności sekcyi lekarskiej Tow.

przyj. nauk. w Poznaniu a oprócz tego różne refe-

raty i streszczenia.
Jezierski Apolinary, ur. 1625 r.
De varicibus. Berolini, typ. Schlesinger, 1851,

Ww 8-ce, str. 24, 8 ke Diss. inaug. i

Jezierski Hieronim Emil, z Kozłowka

w Lubelskióm, praktykował w Chaussin
(Jura) we Francyi.
Des mamelles consideróes sous quelques rapports

módieaux; avec des Yues gónórales sur les differentes

póriodes de la vie de la femme. Montpellier,Ricard,

1887, w 4-ce, Str. 40. These.

Jezierski Jan Kazimierz.
Essai sur les fractures du fómur dans la rógion

troehantórienne. Montpellier, J. Martel, 1885, w 4-ce,

str. 26 i tabl. These.

Jeżewski Antoni, jako kand. med. ogłosił.
Rozszerzenie nagłe cewki moczowćj kobieećj po-

dług Simona przy krwiaku pęcherza. (Przegl. lek.
1876, Nr. 32). i

Jeżewski Władysław, lekarz wojska ro-
syjskiego, zmarły w Biruczu. If lutego

1878 r., w 37 roku życia, ogłosił:
Kilka słów o bliznach i zabliznianiu (z Hebry).

(Tyg. lek. 1862, Nr. 44).
Stosowanie zimna w terapii chirurgicznćj. (Podług

prof. Esmarch'a). (Tamże, 1862, Nr. 50, 51).
o o (Podług Hebry). (Tamże; 1868, Nr.

2 ).

O następstwach draźnienia skóry. (Podług Hebry).

(Tamże, 1868, Nr. 30, 31).
Zastrzykiwania podskórne, (Tamże, 1865, Nr. 27).

Jędrzej z Kobylina, ob. z Kobylina Ję-
drzej.

Jędrzej z Opoczna, ob. z Opoczna Ję-

drzej. i

Jędrzej z Poznania, ob. z Poznania Ję-

drzej.
Jędrzejewicz Jan, ur. w Warszawie 1855

roku, do gimnazyum (realnego) uczęszczał

w rodzinnem mieście do r. 1852, nauk le-

karskich słuchał w Moskwie (1856—1861).

Powróciwszy z wycieczki naukowej zagra-

nicznćj, osiadł stale 1862 r. w Płońsku,

gdzie zjednał sobie powszechny szacunek.
Po trzechletnich wysiłkach założyłwPłoń-
sku obserwatoryum astronomiczne i stacyą
meteorologiczną. Wolne chwile od zajęć
lekarskich poświęca badaniom astronomicz-
nym i przyrodniczym.

Wynicowanie macicy tinversio uteri) w jeędenas-

tym roku trwania wyleczone. (Klinika, AGAR A004,

str. 157—163).

(Tamże,
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Wynaczynienie okołopochwowe porodem spowodo-
wane. (Tamże, T/ III, 1868, str. 81—85).

Zapalenie osłoń mózgowo-rdzeniowych epidemiczne

(meningitis eerebro-spinalis epidemiea) w Płońsku.

(Medycyna, 1880, Nr. 25).
Spostrzeżenia astronomiczne planety Jowisza, ko-

met i gwiazd podwójnych — umieszezone w Astrono-

mische Nachrichten, które wychodzą w Kielu w ję-
zyku franeuzkim.
Sprawozdania z prae podejmowanych wewłasnóm

obserwatoryum ogłasza w kwartalniku tow. astrono-

mieznego (Vierteljahrsehrift der astron. Gesellschaft),
będąc członkiem tego towarzystwa od r. 1878.

Spostrzeżenia stacji meteorologicznój w Płońsku

w gubernii płoekiój za r. 1881. (Pam. fizyograficzny,

RÓL?
Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. K. Kowa-

lewskiego, 1882, w 4-ee, str. Żó i 4 tab: lit.
Tegoroczna kometa. (Wszechświat, 1882, str. 260,

463).
Zastosowanie praw meteorologii do celów prak-

tycznych. Odczyt wygłoszony w sali resursy kupiec-

kiój 27 kwietnia 1881 r. (Tamże, 1882, str. 273, 299).

O słońcu. Odezyt wygłoszony w sali resursy ku-

pieckićój 29 marea 1882r. (Tamże, 1882, str. 593, 610).

O klimacie królestwa polskiego. (Wędrowiec,

1882, T. II, str. 300, 309).
Luźne artykuły meteorologiczne zamieszcza w Kor-

respondencie płockim.
Q klimacie okolie Płońska ogłosiłw czasopiśmie

Przyroda i Przemysł.
W tow. lekarzy płockich wygłosił dwa odczyty:

O katarze chronicznym kiszek.

O praktycznóm zastosowaniu analizy sp ektralnćj

mikroskopowćj do celów lekarskich.

Jędrzejowski Romuald, (polonus can-
tianus).
De balneis simplicibus, Patavii, 1829, w 8-ce, str.

27. Diss inaug.
Joannes de Nova Domo, ob. de Nova Do-

mo Joannes,
Joannicy Gabriel, z Przeworska (Prze-

worscensis), syn Jana, właściwie zwał

się Hanuszek. Urodzony w Przeworsku,

stopnie filozoficzne uzyskał w Krakowie

1586 i 1589 r. nauk lekarskich słuchał

we Włoszech i tam stopień doktora medy-

cyny osiągnął. Wróciwszy do kraju, był

przez lat 20 profesorem akademii Jagiel-
lońskiej; w półroczu zimowóm roku szkol-

nego 1599—1600 piastował godność dzie-
kana w wydziale filozoficznym. Warunku

wcielenia do wydziału lekarskiego dopełnił

dopiero 10 lutego 1610 r. W r. 1608 był

delegowany od akademii do sejmu i prze-

konał biskupów, że usiłowania reform będą

daremne, jeżeli szkole cierpiącej niedosta-

tek nie udzielą pomocy. J. sprawował tak-

że obowiązki lekarza nadwornego Zygmun-

ta III i Anny Jagiellonki, u której wyje-

dnał nakład na wydanie (1613) zielnika Sy-

reńskiego i tym sposobem dzieło od zatraty

uchronił. Umarł w Krakowie 8 września

1645 r., pochowany w kościele N. Maryi

Panny.
De peste. Pro sui inter professores medieae facul-

tatis in clarissima totius regni Poloniae -aeademia

eracoviensi coaptatione disputatio, Oraeoviae, Andy,
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Petrieov., 1600, w 4-ce, 11 k.nl. Ded. Stan. 4 Minsco,
Lanciciae Palatino et Sylvestro Roguski, lekarzowi
Zygmunta Augusta a później Anny Jagiellonki.
Kalendarium ad a. 1601. Oracoviae, Andr. Petri-

G0V., W 16-ce, k. nl. 50. (Prognostyki dla każdćj pro-
wineyi z gwiazd wyciągane).
Kalendarz na r. 1606. Wilno, J. Karcan, w 12-ee.
Kalendarz na r. 1608. Kraków, Szeliga, w 16-ce.

(0 aspektach).

Kalendarz na r. 1609. Kraków, Szeliga, w 16-ee.
(o aspektach, prognostyki, krótka nauka puszczania

rwi).
Panegyrici nuptiales Reg. Pol. Sigismundi Augu-

sti et Jo. Ohr. comitis Tarnovii a Stanislao Orichovio,
Roxolano, conseripti olim, nune ad augastas Sigis-
„mundi III et Constantiae, Oaroli arehiducis Austriae
filiae, nuptias, Gabriellis Joannicii opera boni omi-
nis causa e tenebris in lucem produeti. Oracoviae,
Siebeneycher, 1605, w 4-ce, ark. 11.
De desipientia. Pro suo, a philosophiea ad medi-

_ cam, in uniy. professionem, transitu. Quaestio mćdi-
ca. Oracoviae, Andr. Petricov., 1610, w 4-ce. k. nl.
11. Ded. Władysławowi, synowi Zygm. III.
Plantarum eracoviensium index prioprius latine

confectus: serenissimae principi, Dominae Annae,
Infanti Sueciae oblatus. Oracoviae, Andr.Petrieov.,
1616, w 8-ce. i

Por. Eneyklop. powsz. XIII, 395. Muczkowski: 1. e.
231, 287, 255. Roczn. wyd. lek. II, 54. 1II, 443. Sta-
rowolski: Mon. str. 108. Gąsiorowski: 1. e. I, 324, II,
"29. Oettingex: 1. e. str. 215, 221.

_Jodko Narkiewicz Witold, ur. 23 grudnia
1834r. w Pukowie, w powiecie ihumeń-
skim gub. mińskićj. Ukończywszy gimna-
zyum w Mińsku, zapisał się na wydział le-
karski uniw. dorpackiego w r. 1853. Sto-
pień doktora medycyny uzyskał w Radzie
lek. król. polsk. r. 1859. W r. 1860, odbyw-
szy poprzednio podróż naukową w celu
udoskonalenia się w okulistyce, osiadł
w Warszawie i wkrótce objął kierownictwo
w oddziale ocznym szpitala żydowskiego
a od 1870 r. jest ordynatorem w instytucie
oftalmicznym, W latach 1863 — 1869 wy-
kładał okulistykę w Szkole Głównój warsz.
jako docent prywatny.

Zupełne wyciągnięcie tęczówki ze zdrowego ludz-
kiego oka i z przypadku tego ezerpane wnioski
o wpływie tęczówki na akkomodacyą. (Tyg. lek.
1860, Nr. 27).
O zapaleniu tętnicy pryszczykowatóm (eonjunetiyi-

tis phlyetaenulosa) i zapaleniu rogówki miotełkowa-
tóm (biischelfórmige Keratitis). (Tamże, 1861, Nr.
19—22).
Operacya wywiniętój powieki. (Tamże, 1862, Nr.26).
O sympatycznóm cierpieniu oka. (Pam. tow. lek.

wars. T. XLV, 1861, str. 209).
Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. Kowalew-

skiego, 1861, w 8-ce, k. 2, str. 60.
O akomodacyi prawidłowój, przestrzeni akomoda-

cyjnćj i jćej wymierzaniu. (Pam. tow. lek. warz. T.
XLVII, 1862, str. 145, 205).

Toż, w osobn. odb. Rozprawa dla pozyskania sto-
pnia Docenta oftalmologii przy akademii medyko-
chirurgicznój warsz. Warszawa, Kaufmann, 1862,
w 8-ce, str. (3, drzeworyty.
O astygmatyzmie. O wzierniku dwuocznym. (Pam.

tow. lek. warsz. T. XLVIII, 1862, str. 328).
Przerost warstwy brodowkowćj skóry po wezyka-

orvyi. (Tamże, T. L, 1863, str. 151).

Jodko.

Działanie atropiny na oko. (Tamże, T. L, 1863
str. 298).
Wziernik dwuoczny Giraud-Teulon'a ujętywprzy-

rząd swego pomysłu. (Tamże, T. LII, 1864, str. 109). '
O badaniu dwuocznóm powietrznego obrazu wnę-

trza oka. (Tamże, T. LII, 1864, str. 116).
Cysticereus w oku między siatkówką i naczyniów-

ką. (Tamże, T. LILII, 1865, str. 473).
Zapalenie dyfterytyczne łączniey powiekowćj.

(Tamże, T. LIV, 1865, str. 278).
Nowa metoda operowania katarakty. (Tamże, T.

LVI. str. 101).
Zaciemek traumatyczny ograniczony. (Tamże, T.

LVII, 1867, str. 347).
Nowy sposób Graefego operowania zaciemka.

(Tamże, T. LVII, 1867, str. 412).
Rozjaśnienie samowolne zaciemnionćj z powodu

skaleczenia soczewki. (Tamże, T. LVIII, 1867, str. 124).
'Wrodzona niemożność opuszczenia powieki górnćj

z jednćj strony. (Tamże, T. LVIII, 1867, str. 172).
Rak gałki ocznój. (Tamże, T. LIX, 1868, 198).
Nóż do przecinania nerwu wzrokowego (optieotom).

(Tamże, T. LIX, 1868, str. 199).
Wybicie gałki. (Tamże, T. LX, 1868, str. 89).
Zrost powieki dolnój z rogówką, operacya. (Tam-

że, T. LX, 1868, str. 129).
Ospa rodnia u dziecka, któremu przed trzema mie-

siącami zaszezepiono z dobrym skutkiem krowiankę.
(Tamże, T. LX, 1868, str. 129).

Odjęcie naczyniaka z powieki dolnćj. (Tamże, T.
LX, 1868, str. 271).
Wydobycie zwapniałćj soczewki z przednićj ko-

mórki oka. (Tamże, T. LXI, 1869, str. 61).
Ectropion, operacya sposobem Sansona. (Tamże,

T. LXI, 1869, str. 61, 114).
Drobne błyszczące ciałka (kryształki cholesteryny)

pływające w przednićj komorze oka. (Tamże, T.
LXIII, 1870, str. 7, 63, 65). ę
Angioma eavernosum orbitae. (Tamże, T. LXIII,

1870, str. 221, 278).
Leczenie ulceris corneae rodentis sposobem Sae-

misch'a. (Tamże, T. LXVI, 1871, str. 119).
Rzadki nowotwór gałki ocznój. (Tamże, T. LXVI,

1871, str. 176, 226, 228),
Nowotwór w oczodole. (Tamże, T. LXVII, 1872,

str. 161).
Uleus rodens corneae uleczony za pomocą operacyi

Saemisch'a. (Tamże, T. LXVII, 1872, str. 116).
Nowotwór (kaszak, atheroma) tęczy, operacya.

(Tamże, T. LXVII. 1872, str. 179, 226.
Zawłoka w blizkości oka i jój skuteczność w cho-

robach oczu. (Tamże, T. LXVII, 1872, str. 459).

Podskórne wstrzykiwania strychniny w chorobach
nerwu wzrokowego. (Tamże, T. LXIX, 1873, str. 24).
Nowotwór (zwyrodnienie mączkowate) spojówki

powiekowćj. (Tamże, T. LXIX, 1873, str. 51).
Kazuistyka skaleczeń ocznych. (Tamże, T. LXIX,

1878, str. 421).
Wylew krwisty do oezodołu wyleczony wstrzy-

knięciem półtorachlorku żelaza. (Tamże, T. LXX,
1874, str. 14).
Metoda Snellena operowania entropii. (Tamże, T.

LXX, 1874, str. 27). j w.
Gruczolak na powiece dolnćj, wycięcie. (Tamże,

T. LXX, 1874, str. 28). ć
Zamknięcie otworu 6 linii długiego i 4 szerokiego

na nosie w blizkości kanału łzowego. (Tamże, T.
LXX, 1874, str. 29).
Kmbolia partialis art. eentralis retinae. (Tamże,

T. LXXI, 1875, str. 225).
_ Ischaemia retinae acuta. (Tamże, T. LXXI, 1875,

str. 227).
Usunięciena drodze operacyjnój rozszerzenia wor-

ka łzowego. (Tamże, T. LXXI, 1875, str. 228).
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Odczyn źrenie na światło przy zupełnćj ślepocie.
(Tamże, T. LXXII, 1876, str. 115).
Operacya przecięcia tęczy (iridotomia). (Tamże,

T. LXXII, 1876, str. 611).
QOoloboma ehoroideae. (Tamże, T. LXXII, 1876,

str. 612).
Półpasiec twarzowy (oczny). (Tamże, T. LXXII,

1876, str. 613).
Amblyopia w następstwie zatrucia chininą. (Tam-

że, T. LXXIII, 1877, str. 514).
Zwyrodnienie mączkowate łącznicy powiekowej.

(Tamże, T. LXXIII, 1877, str. 515).
O działaniu ezeryny.—Przypadek węgrowca w ko-

móree przednićj. (Tamże, T. LXXV, 1879, str. 246).
Rzadki przypadek pomętnienia rogówki oczów.

(Tamże, T. LXXVI, 1880, str. 719).
Przyczynek do anatomii patologieznój zapalenia

siatkówki białkomoczowego (retinitis albuminurica).
(Gaz. lek. T. I, 1866, str. 193, 218).

Zwanienie oka odłamkiem żelaza. (Tamże, T. II,
1867, str. 553).
Wspomnienie z wycieczki do Berlina. (Tamże, T.

II, 1867, str. 602).
Sprawozdanie z ruchu ehorych oddziału oeznego

. szpitala Starozakonnych w Warszawie, za r. 1866.
(Tamże, 1867, str. 675).
Rozedma prawćj strony twarzy. (Tamże, 1867,

str. 677).
O operacyach zaciemka. (Tamże, 1867, str. 789,

809, 828).
Toż, w osobn. odb. Warszawa, w druk. Gaz. pol-

skićj, 1868, w 8-ce, str. 19.
Kongres oftalmologów w Paryżu 1867 r. (Tamże,

T. IM, 1867, str. 274).
Opis i rozbiór krytyczny trzech pomyślnie wyko-

nanych plastycznych operacyj powiek. (Gaz. lek. T.
III, 1867, str. 361, 382, 394).

Toż, w osobn. odb. Warsz., w druk. Gaz. polskićj,
1868, w. 8-ce, str. 19.
Sprawozdanie z ruchu chorych oddziału ocznego

szpitala Starozakonnych w Warszawie za r. 1867.
(Gaz. lek. T. IV, 1868, str. 758).
Parchy w organach ochronnych oka. (Tamże, T.

VI, 1869, str. 529).
Sprawozdanie z ruchu chorych oddziału oeznego

szpitala Starozakonnych w Warszawie za r. 1868.
(Tamże, T. VI, 1869, str. 644).

Naczyniak jamisty w jamie oczodołowćj. wyłusz-
czenie z pozostawieniem oka, z drzew. (Tamże, T.
VIII, 1870, str. 761, 792). )

Sprawozdanie z ruchu chorych oddziału ocznego
szpitala Starozakonnych w Warsz. za r. 1869. (Tam-
że, T. IX, 1870, str. 285). j

Sprawozdanie lekarskie z Instytutu oftalmieznego
imienia ks. Edwarda Lubomirskiego za czas od 1
paźdz. 1870 : 1 stycznia 1872 r. (Tamże, T. XII,
1872, str. 129, 165, 198, 257. T. XIII, 1872, str.
801, 820).

II sprawozdanie lekarskie... za r. 1872. (Tamże,
T. XIV, 1878, str. 181, 247, 268, 355. T. XV, 1878,
PS70; 430, 270):
IM sprawozdanie... za r. 1878. (Tamże, T. XVI,

1874, str. 262, 276, 287, 305).
IV sprawozdanie... za r. 1874. (Tamże, T. XVIII,

1875, str. 279, 293). :
V sprawozdanie... za r. 1875. (Tamże, T. XX,

1876, str. 337, 353, 369, 390).
Vl sprawozdanie... za r. 1876. (Tamże, T. XXII,

1877, str. 177. T. XXIII, 1877, str. 33, 53, 69),
"Ważniejsze wypadki z instytutu oftalmieznego

zr.1877. (Tamże, T. XXIV, 1878, str. 257. T. XXV,
1878, str. 97, 108, 115, 122).

VII sprawozdanie... za r. 1877. (Tamże, 'P. XXIV,
1878).

VIII sprawozdanie... za r. 1878. (Tamże, T. XXVII,
o 101, 118). (Spr. Rydla w Przegl. lek. 1879,

r. 15).
IX sprawozdanie... za r. 1879, (Tamże, T. XXIX,

1880, str. 21).
Przyczynek do kazuistyki urazowych uszkodzeń

oka. (Tamże, 1881, str. 999—1002).
Przełożył dzieło Weckera (ob.). :

Jonas, żyd włoski, lekarz i ulubieniec Ja-
na III, obwiniony, jakoby przyśpieszył
śmierć króla, przez zadawanie w nadmier-
nój ilości rtęci.

Por. Dykeyon. biogr. hist. 565. Stupnieki H.,
str. 163. ;

Jonston _ Jan, pochodzący z rodziny
-szkockićj, urodził się w Szamotułach 3 wrze-
śnia 16038 r. Początkowe nauki pobierał
w Ostrorogu, potem w Bytomiu (Beuthen)
i nakoniec w gimnazyum toruńskićm. W r.
1622 wyjechał do Szkocyi i tani w St.-An-
drew przykładał się do nauki języka he-
brajskiego i filozofii scholastycznćj. Inte-
resami domowemi zniewolony, powrócił do
Polski i przyjął miejsce domowego nauczy-
ciela przy młodych Kurcbachach Zawadz-
kich, z którymi czas niejaki przebywał
w Lesznie. Tu przyszła mu ochota poświę-
cić się nauce lekarskićj. W r. 1628 wraz
ze swoimi uczniami udał się w podróż na-
ukową, zwiedził akademię frankfurtską,,.
wittenberską, lipską; następnie pojechał
do Franeker a ztąd do Leydy. Zwiedziwszy
Hollandyą, udał się do Londynu, i tu wy-
łącznie oddawał się naukom lekarskim.
Już wtedy dziełami swemi dał się poznać
w świecie uczonym tak zaszczytnie, że
równocześnie ofiarowano mu katedrę filo-
zofii w Dewenter, ciągniono na dwór pod-
skarbiego Irlandyi a wojewoda bełzki Liesz-
czyński proponował mu miejsce nauczycie-
la przy swoim synu; Jonston nie wahał się
w wyborze i przyjąwszy ofiarowaną mu
u Leszczyńskich posadę, wyjechał 1632 r.
z Bogusławem Leszczyńskim i Władysła-
wem Dorohostajskim przez Niemey do Hol-
landyi. W Leydzie, po napisaniu rozprawy
de theriaca, 14 kwietnia 1634 r. na doktora
medycyny promowany został. Tegoż roku
odwiedził Londyn; następnie przez Fran-
cyą, gdzie żadnój akademii nie opuścił,
udał się do Włoch, zwiedził Neapol, Rzym,
Bononią, Ferrarę, Wenecyą i Pawią. Tu
otrzymawszy wiadomość o śmierci woje-
wody bełzkiego, przybył do Wilna, gdzie
się pogrzeb odbywał. W r. 1636 osiadł
w Lesznie, został nadwornym lekarzem
swego ucznia Bogusława Leszczyńskiego,
nieprzyjąwszy ofiarowanćj sobie katedry
w Frankfurcie, w Leydzie, w Heidelbergu,
ani tóż urzędu nadwornego lekurza przy
Fryderyku Wilhelmie, elektorze brande-
burskim. Za Jana Kazimierza, unikając
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wojennego zgiełku, kupił sobie około Li-
gnicy wieś Qybendorfi tu oddawał się na-
uce i praktyce lekarskićj. Umarł 8 czerwca
1675 r. Wydał:
Monumentum exequiale perantiquae et nobilis pro-

sapiae Georgii Zawadzki. Bethaniae, 1625, w 4-ce.
„Ephorus nobilis et orthodoxus. Varsaviae, 1681.
Enchiridii nosologiei generalis et specialis libri

VIII. Amstelodami, 1625, w 8-ce.
Thaumatographia naturalis im decem classes dis-

tineta, in quibus admiranda: 1) coeli, 2) elemento-
rum. 8) meteororum, 4) fossillium, 5) plantarum,
6) avium, 7) quadrupedum, 8) exsanguium, 9) pis-
cium, 10) hominis. Amstelodami, apud J. Jansso-
niam, 1630, w 12-ce. Ded. Bogusławowi Leszezyń-
skiemu. ;

"Toż, Amstelodami, apud Guill. Blaeu, 1682, w 8-ce..

Toż, Amstelodami, apud J. Janssonium, 1633,
w 12-ce, str. nl. 6 i 578.

Toż, tamże, 1661, w 12-ce.
"Toż, tamże, 1665, w 12-ce, str. 495. Ded. Januszo-

wii Bogusławowi Radziwiłłom, Bogusławowi Le-
szezyńskiemu i Władysławowi Moniwidowi Doroho-
stajskiemu, (Data: Londini, 1631).

Toż, w przekładzie na język angielski: An history
of the wonderfull things of nature... London, John
Streater, 1657, fol., str. nl. 16 i 354.

Toż, w przekładzie na język francuzki i niemiecki.
Joh. Jonstoni Poloni Naturae eonstantia s. diatri-

be in qua, per posteriorum temporum cum prioribus
collationem. mundum, nec ratione sui totius, nee ra-
tione partium, universaliter et perpetuo in pejus
ruere, ostenditur. Amstelodami, apud Joan. Janso-
nium, 1634, w 12-ce. Ded. Andrzejowi i Rafałowi
Leszczyńskim i Jerzemu Słupeckiemu.

Toż, Amstelodami, apud. Guill. Blaeu, 1632,
w 12-ce, str. nl. 6 i 182,

Toż, w przekładzie na język angielski: An history
of the constancy of nature... London, John Strea-
ter 1657, w 12-ce, str. nl. 14i 180.

Seeleton historiae universalis civilis et ecelesiasti-
cae, res praecipuas ab orbe condito ad annum 1633
gestas brevissime exhibens concinnatum in usum

"gymnasii civitatis Lesnensis. Lugd. Bat., apud. G.
von der Marse, 1633, w 12-ce, k. nl. 9, str. 248.

Historia universalis civilis et ecelesiatica, res
praecipuas ab orbe condito ad annum 1633 gestas
brevissime exhibens. Edit. 2-a. Lugd. Bat., Georg.
von der Marse, 1638, w 12, str. nl. 12, 228.

"Toż, Amstelodami, 1641.
'Poż, tamże, 1644.
Toż. tamże, 1667.
Po śmierci autora przedrukowano to dzieło z do-

datkiem historyi czasów późniejszych, p. t.: Historia
universalis ab orbe condito ad annum 1678. Franco-
furti ad Moenum, 1678, w 8-ce, str. 258.

Toż, tamże, 1690, w 8-ce.
„De theriaca Andromachi et ejus praecipuis ingre-

dientibus. Lugduni Bat., 1634.

Horae subcisivae seu rerum toto orbe ab univer-
so exortu gestarum, idea. Pars I et II. Lesnae, typ.
Wigand. Funce., 1639, w 8-ce.
„D. Joh. Sehlichtingk de Bukowiec, terrae wscho-

viensis judicem, praematuram filii primogeniti obi-
tum lugentem, eonsolatio. B. w. m. i r. (1639).
W 4-0e.

Enchiridion ethieum. 2-a edit. Lugd. Bat., 1642,
w 24-00.

Toż, tamże, 1658, w 12-ce.
Idea universae medieinae practicae libris VIII ab-

soluta. Amsterodami, apud Lud. Elzevirium, 1644,
w 12-ce, k. nl. 5, str. 759, spisu k. nl. 7.

Jonston.

Toż, Venetiis, sub signo Minervae. 1647, w 8-ce,
str. nl. 8 i 540.

Toż. Editione hae quatuor aceessere. Amsteroda-
mi, L. Elzevir, 1648, w 8-ee, str. 756 i 28.

Toż, Editio praeter venetam tertia, multo auetior
et emendatior. Amsterdami, L. Elzevir, 1652, w 8-ce,
str. 752.

"Toż, Francofurti, J. G. Kempffer, 1664, w 8-ce,
str. 700.

"Toż, Amsterdami, 1684, ę
Toż, p. t. Syntagma universae medicinae practieae,

libris XIV absolutae. Jenae, sumptibus J. Trescher,
1678, w 8-ce, str. 1111.

Toż, Vratislaviae et Jenae, apud V. J. Trescher,
1674, w 8-ce, ark. 69!/,, z portretem autora.

Toż, Lipsiae, 1722, w 8-ce.
Toż, w przekładzie na język angielski, z dodatka-

mi Mikołaja Kulpepera. Londini, 1652- w 8-ce. In-
ne wydania 1665 i 1684 fol.

Syntagmatis dendrologici specimen. Lesnae, (Am-
stelodami), 1646, w 4-ce.
Theatrum universale historiae naturalis. Franco-

furti ad Moenum, impensis et cum tabulis aeneis Ma-

thaei Merian, fol. Dzieło to wychodziło częściami

a mianowicie:
a) Theatrum universale de avibus libri VI, eum

tabulis LXII, 1650, str. 227 i 168.
b) Historiae naturalis de exsanguibus aquaticis

libri IV, eum tabulis XX, 1650, str. 18.
e) Historiae naturalis de piscibus et eetis libri V,

eum tahulis XLVIII, 1651, str. 228.
d) Theatrum universale omnium animalium qua-

drupedum libri IV, cum LXXX tabulis, 1652, str.231.
e) Historiae naturalis de inseetis libri III, eum ta-

bulis XXVIII, 1653, str. 200.
f) Historiae naturalis de serpentibus et draconi-

bus libri II, cum tabulis XII, 1658, str. 40.
Inne wydanie: Historia naturalis animalium in IV

tomos divisa. Amstelodami, sumptibus Joh. Jac.
Schipperi, 1657, fol.

a) Historiae naturalis de avibus libri VI, eum
aeneis figuris, 1657. Ded Hieronimowi i Jackowi
Rozdrażewskim. Str. 160, tab. 75.

b) Historiae naturalis de quadrupedibus libri cum
aeneis figuris, 1657. Przypis. Wilhelmowi VI, Has-
siae Landgravio. Str. 16V, tab. 62.

c) Historiae naturalis de piscibus et eetis libri V,
cum aeneis figuris, 1657. Przypis. Wilhelmowi VI,
Hassiae Landgravio. Str. 147, tab. 28.

d) Historiae naturalis de inseetis libri II, 1656.
Ded. trzem książętom szląskim. Str. 27, tab. 12.

e) Historiae naturalis de serpentibus libri II, 1665.
Str. 160, tab. 47.

f) Historiae naturalis de exsanguibus aquaticis
libri IV, eum iiguris aeneis, 1665. Str 58, tab. 20.

Toż, w przekładzie na język holenderski. Amster-
dam, 1660, fol.
Theatrum universale omnium animalium, piseium,

avium, quadrupedum, exsanguium aquatieorum, insec-
torum et anguium, COLX tabulis ornatum, ex serip-
toribus tam antiquis quam recentioribus maxima
cura a J Jonstono collectum, et plus quam trecentis
piscibus nuperrime ex Indiis orientalibus allatis et
nunquam antea in his terris visis loeupletatum ete.
cura Henrici Ruyschii M. D. amstelodamensis, sex
partibus duobus tomis comprehensum. Amstelodami,
1718, fol.
Theatrum universale omnium animalium ete. Fran-

cofurti et Heilbron, impensis Franc. Jos. Eckbrecht.
fol. TB 445, BD. „Ebqk456.. D.III et TV, 1757.

Toż, Rouen. 1768, w 4-ce, 6 tomów.
De communione veteris ecclesiae, Amstelodami,

1658, w 12-ce.
Notitia regni vegetabilis seu plantarum a veteri-

bus obseryatarum eum synopsis graecis et latinis
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obseurioribusque differentiis in suas elasses redacta
"series. Lipsiae, sumptibus Viti Jaeob. Trescheri,
typ. Christ. Michaelis, 1660, w 12-ce. Ded. Janowi
Michaelis, Janowi Szrederowi, Janowi von den Lin-
den i Leonardowi Ursinowi.

Toż, tamże, 1661, w 12, str. 44, 380 i 2
Historiae naturalis de arboribus et plantis libri X,

ete. ob raritatem denuo imprimendos suscepit F. J.
Eekbrecht. Heilbron, fol. T. I, 1768, tabl. 68, T. 1I,
1769, tab. 127.

Notitia regri mineralis s. subterraneorum eatalo-
gus eum praecipuis differentiis. Lipsiae, apud V. J.
Trescher, 1661, w 8-ce, str. 101 i 16.

Ideae hygieines recensitae libri II. Jenae, Tre-
seher, 1661, w 12-ce, 18 ark.

Toż, Francofurti ad Moenum, 1664, w 12-ce.
Toż, Jenae, 1664, w 12-ce. (Haller).
Toż, Amstelodami, 1674, w 12-ce.
Dendrographias sive historiae naturalis de arbo--

ribus et fruetieibus tam nostri quam peregrini orbis
libri X, figuris aeneis adornati. J. J. eoncinnavit et
ex Yveterum ac neoticorum eommentariis propriaque
obseryatione summa fide recensuit. Franeofurti ad
Moenum, typ. Hier. Polichii, sumptibus haeredum
Matthaei Meriani, 1662, in fol. str. 447, tab. 137.

Polyhistor s. rerum ab exortu universi ad nostra
usque tempora per Asiam, Afrieam, Europam et
Amerieam in saeris et profanis gestarum succineta
et methodica series. Jenae, apud Vit. Jac. Tresche-
rum, 1660 — 1667, w8-ce. Pars, I—V. P. I--IN,
str. 816.

Polyhistor eontinuatus s. rerum toto orbe a Carolo
M. ad Albertum II austriaeum, in Europa, Asia,
Africa, America gestarum, tam saerarum quam pro-
fanarum succineta et methodica series libris VI abso-
luta. Jenae, sumptib. V. Jae. Trescheri, 1667, w 8-ce,
str. 979. Jest to częse IV i V poprzedzającego dzieła.

Toż, Amstelodami, 1665, w 8-ce.
Magni Hippoeratis Qoi, Ooacae praenotiones,

graece cum Yersione A. Foesii Medicomatricis et no-
tis J. Jonstoni. Amstelodami, Elzevir, 1660, w 12-ce.

De festis Hebraeorum et Graecorum schediasma.
Vratislaviae et Jenae, 1660, w 12-ce, k. 2i str. 113.

Toż, Jenae, 1670, w 12-ce.
Toż, tamże, 1688, w 12-ce.
Polymathiae philologicae s. totius rerum universi-

tatis ad suos ordines revocatae adumbratio. Lipsiae
et Vratislaviae, apud Felbiger, 1666, w 4-ce, 46 ark.

Toż, Vratislaviae, apud Felbiger, 1667, w 8-ce,
24 ark.

Por. Arnold: w Roczn. tow. przyj. nauk warsz. VII,

132. Biograph, med. V,363. Łukaszewicz: Hist. szkół
I, 382. Bandtke: Hist. druk. I, 329. Wiszniewski:VIII,

78. Tyg. ill. 1860, Nr. 88.

Jonszer K.
Sprawozdanie z kliniki położniczej i gynekolo-

gieznój prof. 0. Brauna w Wiedniu. (Służb. zdr. publ.
1872, zesz. 9, zesz. 10, str. 288 — 294, zesz. 11, str.
365—319).

' Jordan Henryk, ur. 1842 r. w Przemyślu,
stopień doktorski osiągnął w Krakowie
1869 r.; następnie był asystentem kliniki
położniczój w uniw. jag.; od r. 1881 wykła-
da akuszeryą w charakterze docenta, W la-
tach 1881 1 1882 przewodniczył krak. tow.
lekarskiemu. Od r. 1881 piastuje godność
radcy miejskiego.
Poród bliźniaczy. (Przegl. lek. 1871. Nr. 35, 36).
Nauka położnictwa dla użytku położnych ułożona.

Kraków, nakładem autora, w druk. Korneekiego. T.
I, 1872, w 8-€e, k. nl. 3, str. 216, T. II, 1873, w 8-ce,
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str. 260. Ocenił Warschauer w Przegl. lek. 1872, Nr.
42, 1873, Nr. 49.

Zaśniad mięsny. (Przegl. lek. 1878, Nr. 18, str.165).

Nauka położnietwa dla użytku uczniów i lekarzy.

Dział I: Fizyologia i dyetetyka ciąży, porodu i poło-

gu. Kraków, nakład Stowarzyszenia do wydawnie-

twa dzieł lekarskich polskich, druk Fr. Pobudkiewi-

cza (A. Koziańskiego), 1881, w 8-ee, str. nl. 2 i 296.

Uwagi z powodu szerzenia się chorób połogowych
pomiędzy ludnością żydowską w Krakowie. (Przegl.
lek. 1881, Nr. 9, 10, 11).

Jordan Rudolf, urodz. 1833 r. w W. Ks.
Poznańskióm, do gimnazyum uczęszczał
w Lesznie, medycyny słuchał w Berlinie,
a od 1857 r. w Gryfii. Um. 7 marca 1868r.
w Buku, w W. Ks. Poznańskićm.
De infantum pleuritide. Gryphiae, 1860, w8-ee,

str. 38. Diss. inaug.
Choroby robotników w fabrykach wyrobów stalo-

wych. (Pam. tow. lek. warsz. T. XLIX, 1863, str.
126).

* jJourdier August.
Pijawka, jej hodowanie i pielęgnowanie, oraz ko-

" rzyści z jój hodowli wypływające. Przełożył i uwa-
gami uzupełnił Albin Kohn. Warszawa, nakł. K.
Bernsteina, druk. J. Jaworskiego, 1860, w 8-ee, str.
103, nl. 2.

Józefczyk B.
Ueber das Chloroform als Anaesthetieum. Kra-

kau, Kornecki, 1874, w 8-ce, str. 26.

Józefowicz Jakób Aleksander, lekarz kró-
lewski, rajea lwowski, stryj słynnego kro-
nikarza lwowskiego Jana Tomasza, żył
około 1660 r.

Por. Batowski: Niektóre rękopisma w zbiorze Os-
solińskich, 229. X. Sad. Barącz: Fri q dziejów
polsk., 290. Żywoty sławnych Ormian, 150.

Józefowicz Mikołaj, aptekarz lwowski,
odznaczył się walecznością 1648 r. podczas
oblężenia Lwowa przez Kozaków.

Por. Barącz. Żywoty sławnych Ormian, 155.

Juchniewicz Wincenty, rodem z Dobliszek
w Kurlandyi, do stopnia doktora medycy-
ny promował się w Wilnie 1825 r.
De arachnitide. Vilnae, 1825, w 8-ee, str. 39. Diss.

inaug.
Judycki Józef Kalasanty, stopień doktora

medycyny osiągnął w Wilnie w r. 1811.
„ De hepatitide. Vilnae, 1811, w 8-ee, str. 44. Diss.
inaug.

Juncker Edward, ur. 1802 r. w Warsza-
wie, do gimnazyum uczęszczał w Poznaniu,
nauk lekarskich słuchał (1825 — 1829)
w Berlinie,
Nonnulla de sexu sequiori. Berolini, 1829, w 8-ce,

str. 35. Diss. inaug.
Jundził Stanisław Bonifacy (1761—1847),

nie lekarz, autor wielu dzieł treści przyrod-
niczój, z których z medycyną bezpośredni
ma związek następujące:
O źródłach słonych i wodach Stokliskich. Wilno,

w druk, Schol. Piarum, 1792, w 12-ee, str. nl. 20.
Jurasz Antoni, ur. w Spławiach pod Po-

znaniem 24 listopada 1847 r.; do gimna-
zyum uczęszczał w Poznaniu (1858 —1867),
nauk lekarskich słuchał w Gryfiii a czę-
ścią w Wirzburgu. Z obowiązku służby
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wojskowćj stanął jako lekarz w szeregach

wojska pruskiego; 8 miesięcy był pod Me-

tzem. Stopień doktora medycyny uzyskał

w Gryfii 1871 r. W r. 1872 został asysten-

tem kliniki w Heidelbergu; w r. 1875 roz-

począł wykłady prywatne o chorobach

krtani i nosa; w r. 1877 mianowany docen-

tem a od r. 1881 jest profesorem nadzwy-

czajnym uniwersytetu heidelberskiego.

Untersichungen iiber die Kinwirkung der Galle

und der Gallensiuren auf die Blutkórperchen. Greifs-

wald, Fr. Hache, 1871, w 8-ce. str. 29. Diss. inaug.

Poszukiwania nad wpływem żółci i jój kwasów na

ciałka krwi. (Klinika, T. VI, 1870, str. T1—19).

Bezskuteczne użycie wodanu chloralu w obłędzie

opileczym (delirium_tremens). Spostrzeżenie kliniez-

ne. (Przegl. lek. 1870, Nr. 14).
Wspomnienia z podróży do Szwecji. (Tamże, od-

cinek, 1872, Nr. 20, 22).
Zapalenie mięśni postępowe kostniejące (myositis

ossifieans progressiva). (Medycyna, 18/5, Nr. 34, 35).

Krupowe zapalenie płue u dzieci, podwzględem

ag a i klinicznym. (Tamże, 1874, Nr. 12,

13, 1
Przyczynek do kazuistyki rzadszych postaci pląsa-

wiey. (Tamże, 1874, Nr. 42).
Apomorphin als Expectorans. (Oentralb. f. d. med.

Wiss. 1874, str. 499).
Apomorfina jako środek wykrztuśny.

1878, T. XX, str. 126).
Ueber die Wirkungen des salzsauren Apomorphin.

Po Archiv f. klin. Med. 1875, T. XVI, str. 41

do 87).
Zur Statistik der croupósen Pneumonie mit beson-

derer Beriieksichtigung des kindliehen Alters. (Ber-

lin. klin. Wochenschrtfć, 1874, Nr. 17).

Gelsemium sempervirens als antineuralgisches

Mittel. (Centrabl. f. d. med. Wiss. 1875. str. KI).

Gelsemium sempervirens jako Środek leczniczy

przeciw nerwobólom. Doniesienie tymczasowe. (Me-

dycyna. 1875, Nr. 14).
Ueber das Aufrechtstellen und Fixiren des Kehl-

deckels wiibrend laryngoskopischer Untersuchungen

und Operationen. (Berlin. klin. Wochenschr. 1876,

Nr. 38).
Przypadek tocznia krtani (lupus laryngis). (Medy-

cyna, 1876, Nr. 6).
Das systolische Hirngeriiusch der Kinder. Histo-

risehe und klinisch-anatomische Untersuchungen.

Heidelberg, O. Winter, 1877, w 8-ce, str. VI, 96.

O skurczowym szmerze mózgowym U dzieci. Stre-

szezenie rozprawy habilitacyjnej napisanćj w języku

niemieckim a przedłożonej Wydziałowi lekarskiemu

w Heidelbergu d. 8 grudnia 1876 r. (Przegl. lek.

1807, Nr. 12, 14).
O działaniu chlorku pilokarpinu (piloearpinum mu-

riatieum. (Tamże, 1877, Nr. 30, 31).

Fin neuer Kehldeekelnadelhalter. (Berlin. klin.

Wochenschrift, 1877, Nr. 24),

(Gaz. lek.

Jurasz—just.

Beitriige zur Diagnostik der phonischen Kehlkopf-

lihmungen. (Deutsch. med. Wochen. 1878, Nr. 52).

Sprawozdanie w Przegl. lek. 1879. Nr. 4).

Beitrige zur laryngopathologisehen Casuistik.

(Tamże, 1879, Nr. 14 i 15).
Ein Fall von Lihmung der Mm. erieoarytaenoidei

postieci nach Keuchhusten. (Jahrb. f. Kinderheilk. N.

F! XŁY).
O podskórnóm zastosowaniu galwanokaustyki.

Rzecz przedstawiona na posiedzeniu Tow. przyrod-

niczo-lek. w Heidelbergu d. 19 lutego r. b. (Medy-

cyna, 1878, Nr. 14).
Laryngoskopia i choroby krtani opracował... I. La-

ryngoskopia ozdobiona 43 drzeworyt. Kraków, 1878,

nakł. stow. do wydawnictwa dzieł lekarskich pol-

skich w Krakowie, księgarnia S. A. Krzyżanow-

skiego, druk. Uniw. Jag. w 8-ce, str. 1 nl. 180. Spra-

wozdanie z tój pracy Obtułowieza w, Przegl. lek.

1878, Nr. 37; Ohrostowskiego w Medycynie, 1879,

Ni 2:
O nowym przyrządzie do badania jam nosowych

z przodu. (Kronika lekarska, 1880, Nr. 10).
Ueber die subcutane Galvanocaustik. (Deutsehe

Zeitschr. f. Chir. XIII, str. 51).
Ueber den phonischen Stimmritzenkrampf. (Deut.

Archiv f. klin. Med. XXVI, str. 157).
Ueber die Sensibilititsneurosen des Rachens und

des Kehlkopfs. Leipzig, Breitkopf, 1881, w 8-ce.

(Sammlung klin. Vortrige, Nr. 192).
Ueber Behandlung hochgradiger Verkriimmungen

der Nasenscheidewand. (Berl. Klin. Wchft, 1882,

Nr. 4). Podał w Przegl. lek. 1882 r. Nr. 7 Dr. Smo-

leński.

Jurewicz Fortunat, ukończywszy nauki
lekarskie w Wilnie, z polecenia uniwersy-

tetu kształcił się pod kierunkiem Bojanu-
ga na profesora zootomii. Już w r. 1822
powtarzał publicznie w języku polskim

lekcye anatomii porównaczćj a w latach

1823—1826 wykładał zoologią. Um. 1826r.
Wspólnie z B. S. Jundziłłem wydał:

Opisy różnych przedmiotów  historyi naturalnej,

Wilno, nakł. F. Moritza, druk. XX. Missyonarzy,

1820, w 4-ce, z rycinami. .

Jurkiewicz Jakób, ob. Dołęga.
Jurkowski Julian, bardzo wzięty spólczes-

ny lekarz w Montewideo w rzeczy pospoli-
tój uruguajskićj.

Jurowice. O kąpielach kruszeowych Jurowieekieh
krótka wiadomość i rozbiór lekarski wody (około roku
1837), w 4-ce, 1 ark,
Jussen ]. F. proboszcz i prof.
Oratio de civitatum et patrumfamilias subditos et

liberos vaecinatione servandi officio. Praefatio ori-
ginem et progressus vaecinationis hujus exponit.
Oracoviae. typ. acad. 1821, w 8-ce, str. 28.

Just Karol, rodem z Międzyrzecza.
De commotione cerebri. Vratislaviae, 1817, w 8-ce,

str. 24. Diss. inaug.



Kaczerowski—Kaczkowski.

Kaczerowski Juliusz Henryk, ur. 1818 r.
w Chojnicach, do gimnazyum uczęszczał
w mieście rodzinnóm, nauk lekarskich słu-
chał od r. 1838 w Króleweu, gdzie w r.
1848 dyplom doktorski osiągnął.
De chlorosi Regimonti Pruss., 1848. w8-ee, str.

31. Diss. inaug. :

Kaczkowski Adam, rodem z Wołynia,
uzyskawszy w r. 1820 stopień doktora me-
dycyny w uniwersytecie wileńskim, osiedlił
się w Berszadzie na Podolu.
De varia searlatinam curandi methodo. Vilnae,

1820, w 8-ce, str. 41. Diss. inaug.

Opis tarantuły (aranea tarantula) i skolopendry
(seolopendra morsitans). Postrzeżenia zoologiezne
na Podolu. (Dzien. med. chir. i farm. Wilno, 1823/4,
T. II. str. 665—671).

Kaczkowski Antoni, ur. 18 lutego 1805 r.
w miasteczku Kutach w Galicyi. Waleząc
z ciężkim niedostatkiem, ukończył nauki
gimnazyalne w Czerniowcach a następnie
odbył trzechletni kurs chirurgiczny we
Liwowie. Przeniósłszy się do uniwersytetu
wiedeńskiego, po pięcioletniej gorliwej pra-
cy dyplom doktorski osiągnął w r. 1886,
itegoż roku mianowany został lekarzem
gminnym w Hernals pod Wiedniem. W r.
1837 uzyskał drogą konkursu miejsce w in-
stytucie operatorskim w Wiedniu. Równo-
cześnie pracował jako sekundaryusz w szpi-
talu powszechnym. W dwa lata później
miał sobie przyznany stopień doktora chi-
rurgii i magistra akuszeryi. W r. 1841 wy-
ruszył w celach naukowych do Niemiec,
Francyi i Anglii; wycieczka trwała 18 mie-
sięcy. Po powrocie cieszył się znaczną prak-
tyką w Wiedniu. W r. 1851 przerzucił się
do obozu homeopatów. Od r. 1857 mieszka
stale we Liwowie, gdzie pomimo podeszłego
wieku nie przestaje pracować w rozpo-
wszechnianiu nauki Hahnemanna czynem
i piórem.
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Plantae horti botanici nee non exoticae officinales,
quod classes ordines, familiam naturalem idiomate
latino, germanieo, franeogallieo et polonico alphabe-
tice sese excipientes... usui studium botanices ade-
untibus adeommodatae. Viennae, A. Pichler, 1837,
w 8-ce, str. 44,
Homeopata polski, kwartalnik lekarski, poświęco--

ny homeopatyi, hygienie, gimnastyce racyonalnćj,
hydroterapii i weterynaryi homeopatycznój. Rok I,
w 4-ch poszytach. Lwów. druk. K Winiarza, 1861,
w 8-ce, Str. VIII i 296, z 4 tab. lit.

Toż. R. II. Zeszyt l-y. Liwów, 1862, w 8-ce, str. 72.
O dyecie homeopatycznćj w słab ościach zapalnych

i chronicznych. Lwów, druk. E. Winiarza, 1861,
w.:8:ce. str. 12. |.

Toż, drugie wydanie. Lwów, druk Winiarza, 1872,
w 8-ce, str. 27.
O użyciu łaźni parowój. Lwów, druk Winiarza,

1864, w 8-ce, str. 28.
Prezerwatywne środki dla zapobieżenia: 1) zara-

zie bydlęećj; 2) ospie owezój; 3) wściekliznie. Lwów,
1866, w 8-ce, str. VIII, 85.

Studien und Erfahrungen iiber die Pathologie und
Therapie der Hydrophobie. (Wien. med. Presse, 1870,
Nr. 41—44, 46, 47).

Cholery azyatyckićj homeopatyczny sposób lecze-
nia. Lwów, nakł. autora. w druk. E. Winiarza, 1872,
w 16-ce, str. 32.
Poradnik dla matek o pielęgnowaniu i wychowa-

niu dzieci, oraz o leczeniu ich chorób od urodzenia do
siódmego roku. Lwów, 1874, w 8-ce, str. XIX i 186.
Teoretyczna i praktyczna nauka homeopatyi, dla

lekarzy i światłćj publiczności opracowana podług.
D-rów G. H. G. Jahra, Konstantego Heringa, Frane.
Hartmanna, OClotar Miillera, B. Hirschela, Artura
Lutzego, J. Kafki i podług własnych doświadczeń,
wydana w dwóch częściach. Lwów, nakł. wydawcy,
druk. E. Winiarza, 1876, w 8-ce. Cz. I, str OXLIV,
572, 1 nl. popiersie wydawey. Cz. II, str. 696.

Teoretyczna i praktyczna nauka weterynaryi ho-
meopatycznój, czyli homeopatyczny sposób leczenia
zwierząt domowych. Lwów, nakł. autora, druk. lu-
dowa, 1882, w 8-ce, str. 483 i XVI.

Kaczkowski Karol, ur. w r. 1797 w War-
szawie, gimnazyalne nauki pobierał w Krze-
mieńcu, lekarskie od r. 1815 w Wilnie.
Uzyskawszy w r. 1821 stopień doktora me-
dycyny, osiadł w Krzemieńcu, gdzie
w krótkim czasie wyrobił sobie wielką
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wziętość, jako zdolny i uczony lekarz; nad-
to od r. 1828 wykładał hygienę w liceum
krzemienieckióm. W r. 1829 powołany do
Warszawy na profesora terapii, objął za-
rząd służby lekarskićj w wojsku polskićm.
W r. 1832 osiadł we Iliwowie, skąd r. 1835
wrócił na Wołyń i zamieszkał w Włodzi-
mierzu wołyńskim, nieco później w Luba-
rze a następnie (1839) we własnym mająt-
ku Pulinach. W r. 1842 przeniósł się do
Berdyczowa a stąd do Żytomierza. Tu za
jego staraniem zawiązało się Towarzystwo
lekarskie, również rozpoczęło pożyteczną
działalność Towarzystwo dobroczynności.
Gorący orędownik oświaty krajowćj, zało-
żył wspólnie z Al. Grozą i Lipkowskim
pierwszą drukarnię i księgarnięwtćm mie-
ście; a jako kurator gimnazyum żytomier-
skiego, razem z J. I. Kraszewskim, żywo
się losami tój szkoły zajmował. W r. 1860
przeniósł się do Odessy; w r. 1863 z rozpo-
rządzenia władzy, zmuszony był opuścić to
miasto i zamieszkać w Wałujkach w gub.
woronezkiej. Umarł w Chersoniu 14 paź-
dziernika 1867 r.
De plicae polonicae in varias praeter pilos, eorpo-

ris humani partes vi et effeetu. Vilnae, typ. Zawadz-
ki, 1821. w 8-ce, st. 27, Ł k. Diss. inaug. (Stresz-
czenie tćj rozprawy w Józ. Franka: Seleet. opuse.
ad prax. med. Vol. II, Nr. 4, str. 201—204).

Historya kołtuna. (Dziennik. med. chir. i farma-
eyi. Wilno, 1822, T. I, str. 232—237).
Lekcye hygieny czyli Nauki zachowania zdrowia,

wykładane publieznie od r. 1623 w liceum wołyń-
skióm. Warszawa, druk. N. Gliieksberga, 1826,
w 8-ce. Tomów II, str. IV, 89iIV, 168, 7 tab. lit.

Tenże tytuł, Lwów, druk. bibl. Ossolińskich, 1888,
w 8-ce, str. 33. |
Dziennik podróży do Krymu odbytój w r. 1825.

Warszawa, druk. N. Gliieksberga, 1829, w 12-ce. T.
I. str. IV, 110. T.II, str. 167 i 3 tablice okazujące
śmiertelność w Odessie w r. 1823 — 1824; 1 tablica
przedstawiająca temperaturę i odmiany powietrza
w Odessie w r. 18241 1825. T. III, str. 170. T.IV,
str. 154.
O krupie, dwa wypadki szczęśliwego wyleczenia.

(Graefe'go i Walthera Journ. d. Chirurgie, 1829, T.
XIII, str. 238—244).

Niektóre myśli o febrach peryodycznych wsparte
doświadczeniami. (Pam. lek. warsz. T.II, str. 27
do 48).
0 używaniu preparatów chloru przeciw rozmaitym

zarazom i szkodliwym wyziewom. Warszawa, w druk.
rządowej, 1831, w 8-ce, str, 38.

wagi nad homeopatią, hidropatią, magnetyzmem
zwierzęcym, wiosenną kuracią i nad innemi przed-
miotami. Wilno, T. Gliieksberg, 1846, w 8-ce, str. 64.
Uwagi nad chorobą kołtunową. (Pam. tow. lek.

warsz, 1844, T. XII, str. 237—244).
Kołtun. (Tamże, 1847, T. XVIII, str. 268).
Odpowiedź na list kwestarza Somnabula. (Athene-

um Kraszewskiego, oddz. 2-i, T. TV).
O przepisach wychowania w wieku niemowlęcym,
dziecinnymimłodzieńczym. (Tamże, oddz. 2, T.V,
1845). |
O szkole krzemienieckiej i o jój fundatorze T. Qzac-

„kim, takoż i o innych rzeczach dotkniętych w liście
umieszczonym w Tyg. petersburg. Nr. 76 z r. 1845.
(Gwiazda wydawana przez B. Dołęgę, Nr. 2).

Kaczkowski—Kaczorowski.

Sprawozdanie złożone Stowarzyszeniu księgarsko-
wydawniczemu w Żytomierzu d. 25 kwietnia. Kijów,
1859, w 8-ce.
Wspomnienia z papierów pozostałych po $. p...

generał-sztablekarzu wojsk polskich, ułożył Tadeusz
Oksza Orzechowski. Lwów, nakł. Gubrynowicza
i Schmidta, 1 związkowa druk., 1876, w 8-ee, T. I,
str. XXXVIII, 261. T. II, str. 282. .
Bawiąc na naukach w Wilnie, wydawał pismo sa-

SOyBa 4. Verba veritatis.
izerunek i życiorys jego znajduje się w Tyg.

ilustr. 1868, Nr.16). a 0
Kaczkowski Zygmunt, syn Karola, ur.

1831 r., zmarły w Warszawie 1 listopada
1863 r., nauk lekarskich słuchał w Ber-
linie.

Przegląd ważniejszych prac medycznych w Niem-
czech w ciągu ubiegłego roku. (Roczn. tow. paryzk.
1859, str. 120—167).

Kaczkowski K., dawniój lekarz warszaw-
skiego szpitala ś. Kazarza, obecnie rolnik.

O rzerzączce u kobiet. (Pam. tow. tow. lek. warsz.
T. LII, 1864, str. 3, 166).

Kaczkowski Michał, uzyskawszy 1829 r,
stopień doktora medycyny w Wilnie, prak-
tykował w powiecie włodzimierskim na
Wołyniu, gdzie słusznój używał wziętości.
Umarł w Horohowie 1848 r.
De hydrophobia.  Vilnae, typ. dioeces., 1829,

w 8-ee, str. 50, 1 k. Diss. inaug.
0 poznawaniu i sposobach zapobieżenia i leczeniu

choroby cholera morbus zwanój. Warszawa, w druk.
kom. rząd. wyzn. rel. i ośw. publ., 1830, w 8-ee,
str. 29.

Przepisy zachowania się przy użyciu wód mineral-
nych tak wewnętrznóm jak i zewnętrznóm, podług
D-ra F. A. von Ammon. Lwów, wytłocznia narodo-
wa Ossolińskich, 1834, w 8-ce, str. 3, 110.

Jaszczurka w ludzkim żołądku. (Pam. tow. lek.
warsz. T. V, 1841, str. 97).

Kaczkowski Michał, brat Antoniego, ro-
dem z Kut w Gealicyi, nauki lekarskie
ukończył w Wiedniu, gdzie później jako
homeopata praktykował. Um. 1863 r.
De mereurio solubili Hahnemanni. Vindobonae,

1845, w 8-ce. Diss. inaug.

„ Kaczkowski Teofil, ur. w Płotyczyw Ga-
licyi 1819 r., otrzymawszy stopień doktora
medycyny w Wiedniu, osiadł w dziedzicz-
nój wsi Komorowie pod Majdanem, w po-
wiecie tarnobrzeskim. Sztukę lekarską wy-
konywał jedynie z zamiłowania i w celu
dobroczynnym. Umarł 8 lutego 1868 r.
De hydrope in genere. Vindobonae, 1845, w 8-ce.

Diss. inaug. ;
Kaczorowski Teofil, spółczesny lekarz

poznański, ur. w r. 1880 w okolicach Toru-
nia, do gimnazyum uczęszczał w Chełmnie,
nauk lekarskich słuchał od r. 1848 w Gryfii,
później w Królewcu a nakoniee w Berlinie,
gdzie w r. 1853 dyplom doktorski osiągnął.
De urinae ineontinentia. Berolini, typ. Schlesinger,

1853, w 8-ce, str. 30, 1 k. Diss. inaug.
Krótkie sprawozdanie z tyfusu powrotnego, który

od końca czerwea r. z. aż do końca kwietnia b. r.
w Poznaniu nagminnie panował. (Przegl. lek, 1869,
Nr. 42, 43. 44, 40).



Kaczorowski—Kadier.

Sprawozdanie o ospie, która panowała nagminnie

w Poznaniu w r. 1871, ze szezególniejszóm uwzglę-

dnieniem chorych pielęgnowanych w szpitalu miej-

skim. (Tamże, 1872, Nr. 6, 8, 9, 10).

Dur powrotny (typhus reeurrens) w Poznaniu.

(Tamże, 1872, Nr. 20).
Toż, po niemiecku. (Berlin. klin. Wochensch. 1872,

Nr. 23).
O leczeniu zapalenia płuc ostrego pierwotnego.

Rzecz przedstawiona na tegorocznym zjeździe natu-

ralistów i lekarzy niemieckich w Lipsku. (Przegl lek.

1872. Nr. 43, 44).
Die acute Pneumonie sei eine Infectionskrankheit.

(Natur forscher-Vers. 15 Aug. 1872).
Bericht iiber die Cholera Kpidemie des Jahres 1866

in Posen. (Berl. klin. Wochenschr. 1872, Nr. 2,3).

k O leczeniu róży (erysipelas). (Przegl. lek. 1878,

SD;

Ueber Behandlung des Erysipels. (Berlin. klin.

Wochensch!., 1872. Nr. 58).
Uwagi nad przypadkiem „niedomogi sercowej

ostrój" opisanym przez D-ra J. Oettingera. (Przegl.

lek. 1873, Nr. 11).
Chloral we wściekliźnie i w niektórych innych

chorobach układu nerwowego. Rzecz czytana na

walnóm zebraniu lekarzy Wielkopolskich dnia 19

grudnia 1872 r. w Poznaniu. (Tamże, 1873 Nr. 16,

17, 18, 19).
O użyciu kwasu karbolowego w ehorobach ze-

wnętrznych i wewnętrznych. Wykład miany na po-

siedzeniu sekcyi lekarskićj Tow. przyj. nauk. pozn.

(Tamże. 1873, Nr. 27).

Uwagi o własności odtruwającćj (desinfectio) kwa-

su.karbolowego. (Tamże, 1873, Nr. 42).

Olój rycynowy przeciw cholerze. (Gaz. lek. T. XIV,
1878, str. 92—96).
O użyciu prądu galwanicznego w przypadku za-

głoby jelita (ileus). (Przegl. lek., 1874, Nr.10).

Uwagi o leczeniu duru jelitowego (typhus abdomi-

nalis). Rzecz czytana na walnóm zebraniu Sekcyi

Lek. Tow. Przyj. nauk poznańskiego dnia 19 grudnia

1875 r. (Tamże, 1876, Nr. 35, 26, 37).
O zastosowaniu terapii do teoryi pasożytniczćj.

(Pamiętnik II zjazdu lekarzy i przyrodników pol-
skich we Lwowie, 1875, str. 296—326)

O terapeutycznych doświadczeniach z kwasem sa-
lieylowym. Pos. sekcyi lek. pozn. tow. przyj. nauk.
Spr. w Przegl. lek. 1875, str. 3/2.
O podskórnóm wstrzykiwaniu ergotynu w żyla-

kach krwawnicach. Pos. sekcyi lek. pozn. tow. przyj.
nauk. (Tamże, 1876, str. 6). :

O rzadkim przypadku cierpienia nerkowego. Pos.

sekcyi lek. pozn. tow. przyj. nauk. (Tamże, 1876,

str. 120).
Dalsze doświadczenie robione z kwasem salieylo-

wym. Pos. sekeyi lek. pozn. tow. przyj. nauk. (Tam-
że, 1876, str. 334, 344).

Otrucie kwasem salicylowym. Pos. sekcyi lek. pozn.

tow. przyj. nauk. (Tamże, 1876, str. 473).

Przyczynek do działania zimnego powietrza w żar-

nicach (morbilli). Rzecz przedstawiona na walnóm

zebraniu towarzystwa lekarzy Wielkopolskich d. 19
grudnia 1877 r. (Tamże, 1878, Nr. 6, 7).
O gośecu stawowym powikłanym z zajęciem móz-

gowia. Posiedz. Sekeyi Lek. Tow. Przyj. Nauk. w Po-
znaniu. (Tamże, 1876, str. 428).
Dwa przypadki cholery swojskićj. Posiedz. Sek.

Lek. Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu. (Przegl. lek.
1877, Nr. 40).
Wyrób anatomiczny uklei krtaniowych.  Posiedz.

Wydz. Lek. Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu). (Tam-
że, 1818, Nr. 2).

Zur Frage des Fleek-und Abdominaltyphus in Po-
sen. (Deutseie med. Wochenschr. 1878, Nr. 5).

207

Przerwanie kisżki wskutek nadzwyczajnego wysi-
ienia. (Przegl. lek. 1878, str. 25).
Rzekoma ciąża zamaciczna. (Tamże, 1878, str. 463,

556).
Doświadczenia z kwasem będźwinowymibalsa-

mem peruwiańskim jako środkami przeciwgnilnemi.

Posiedz. Wydz. Lek. Tow. Przyj. Nauk w Pozna-
niu. (Spr. w Przegl. lek. 1879, Nr. 26).
O stosowaniu żaru platynowego w chorobach ma-

cieznych. Odczyt miany na walnóm zebraniu Wydz.

Lek. Tow. Przyj. Nauk w «Poznaniu d. 24 czerwca
1879 r. Spr. Jerzykowskiego. (Tamże, 1879, Nr. 32).

Leczenie przywykłego zaparcia stolca wyczekiwa-

niem bez zadawania środków rozwalniających. (Tam-

że, 1879, Nr. 50).
Przyczynki do przetoczenia krwi do jamy otrze-

wnćj. (Tamże, 1880, Nr. 29, 30).
Die kalte Luft als Antipyretieum und Antisepti-

cum. (Deutsch. med. Wochenschr., 1879, Nr. 3— 5).

Zimowa stacya klimatyczna w leczeniu suchot:

izba nieogrzewana. (Przegl. lek., 1880, Nr. 9).

Kilka uwag o soli kuchennćj. (Tamże, 1881, Nr. 18).
Przypadek przewłocznego wpochwienia (invagi-

natio) jelita. (Tamże, 1881, Nr. 18).
O użyciu pilokarpinu w krwotokach płuenych.

(Tamże, 1881, Nr. 43, 44)..
5 Falle von Bluttransfusion in die Peritonealhóhle

nach Ponfiek. (Deutsche med. Wochenschr., 1881,
Nr. 46).
Przyczynek do rękoczynnego leczenia suchot płuc-

nych. Rzecz przedstawiona na walnóćm zebraniu

Wydziału Lek. Tow. Przyj. Naj. Nauk Poznańskiego
d. 21 grudnia 1882 r. (Przegl. lek., 1883, Nr. 14, 15).

Kaczyński Jan August, ur. 1838 r. w Wal-
czu, w W. Ks. Poznańskióm, do gimna-
zyum uczęszczał w Krotoszynie, nauk le-

karskich słuchał od r. 1858 w Wrocławiu
a późnićj w Berlinie.
De febribus intermittentibus. Berolini, G. Sehade,

1862, w 8-ce, str. 31. Diss. inaug.

Kaczyński Teodor, ur. 1843 r, umarł 3
maja1882 r. w Brzostku, gdzie lat 14 prak-

tykował i godnie piastował obowiązki
radnego miejskiego i prezesa miejscowój

rady szkolnój. Postawiono mu pomnik ze

składek publicznych.
Kaczyński W., lekarz zamieszkały w Po-

łomnem na Wołyniu.
Ślepota nocna czyli kurza ślepota, (hemeralopia).

(Tyg. lek., 1858, Nr. 29).
Kadler Ludwik, urodz. w Warszawie 15

kwietnia 1838 r.; ukończywszy gimnazyum
realne w mieście rodzinnóm 1856 r., udał
się do akademii rolniczćj w Hohenheimie
pod Sztutgartem. W r. 1858 zapisał się do

grona słuchaczów warsz. akademii medy-
ko-chirurgicznój, ale już w roku następ-

nym przeniósł się na wydział lekarski do

Wiednia; stopień doktorski otrzymał
w Krakowie 8 lipca 1865 r. W latach 1866

i 1867 był ordynatorem w szpitalu dla cho-
lerycznych za rogatką wolską wWarsza-

wie, W r. 1869 założył prywatny instytut

leczniczy dla chorób syfilitycznych i skór-
nych.

Sprawozdanie z ruchu chorych leczonych w insty-
tucie leczniczym chorób syfilitycznych i skórnych.

(Gaz. lek. T. X, 1871, Nr. 33). EA



208

Dwa wypadki ospy. (Tamże, T. XIII, 1872, Nr. 35).

O wstrzykiwaniu płynów do kiszek i o niedomykal-

ności zastawki Bauhina. (Tamże. T. XXVI, 1879,

str. 81—84). ;

Żółciak płaski (xanthoma planum). (Tamże, T.
XXIV, 1878, str. 193—195),
Wypadek wścieklizny w 27 lat po ukąszeniu.

(Tamże, T. XXIX, 1880, str. 162—165, 171—173).
0 środkach chroniących od cholery, napisał w spo-

sób dla wszystkich przystępny... Poznań, druk. J. I.
Kraszewskiego (D-ra W. Łebińskiego), 1878, w 8-ce,
861 JG.
Rozbiór krytyczny studyum D-ra T. Chałubiń-

skiego p. t. Zimniea. (Bibliografia i krytyka lekar-

ska. Dodatek do Gaz. lek. z r. 1875, Nr. 18—24).

O leczeniu przymiotu bez pozostawania w mieszka-
niu i odrywania się od codziennych zajęć czyli o pe-

| rypatetycznóm leczeniu przymiotu. Warszawa, druk.

J. Noskowskiego, 1877, w 8-ee, str. 15. (Ocenę

umieścił E. Klink w Medycynie 1877, Nr. 22).

Qdpowiedź D-ra Kadlera na „Przegląd blibliogra-

ficzny* zamieszczony w Nr. 22 Medycyny 1877.

Warszawa, w druk. Noskowskiego, 1877, w 8-ce,

str. 16.

Kadyi Henryk, ur. w Przemyślu 23 maja
1851 r., ukończywszy nauki gimnazyalne

we Tuwowie 1869 r. przez rok jeden słuchał

medycyny w uniw. jagiellońskim a następ-
nie w Wiedniu, gdzie 1875 r. najwyższy
stopień lekarski osiągnął. W latach 1873/4

i 1874/5 był demonstratorem anatomii
u prof, Langera w Wiedniu, nadto czas
niejaki kształcił się w chirurgii (Opera-
tions-Zógling) u prof. Billroth'a. W stycz-

niu 1875 r. został mianowany asystentem.
przy katedrze anatomii w Krakowie (prof.
"Teichmann); od r. 1878 jako docent wykła-
dał anatomią ludzką i porównawczą tamże;

w listopadzie 1881 r. rozpoczął wykład ana-

tomii w lwowskićj szkole weterynaryi.
Napisał:

Einiges iiber die Vena basilica und die Venen des
Oberarmes. (His-Braune, Zeitschr. fir Anatomie und
Entwiekelungsgeschichte, 1876, T. LI, str. 69).
O oku kreta pospolitego (talpa europaea) pod

względem porównawczo - anatomicznym. Rozprawa
habilitacyjna. Kraków, dr. Uniw. Jag. 1878, w 4-ce
większój, str. 1, nl. 29 i 2 tab. lit. Odb. z IV tomu
Pamiętnika wydz. matem. przyr. Akad. umiej,

O gruezołach tarczykowych dodatkowych w okoli-
cy gnykowój (glandulae praehyoideae et suprahyoi-
deae). (Rozpr. i spr. z pos. wyd. mat. przyr. ak. um.
T. VI, 1879, str. 129—142, 1 tab.).
Psa w osobn. odb., Kraków, 1879, w 8-ce, str. 14,

1 tab.
Ueber accessorische Sehilddriisenliippchen in der

Zungenbeingegend. (Archiv f. Anatomie, 1879, posz.
3, 4).

ż Beitrag zur Kenntniss der Vorginge beim Eierle-
gen der Blatta orientalis. (Zoolog. Anzeiger, 1879,
Nr. 44). |

Kilka przypadków zboczeń układu naczyniowego,
spostrzeżonych w pracowni anatomieznćj uniw. jag.
zostającćj pod kierunkiem prof. D-ra Teichmanna.
(Rozpr. i spr. z pos. wydz. mat. przyr. ak. umiej. T.
VIII, 1881, str, 100—140, 1 tab.).

'Poż, w osobn. odb. Kraków, 1881, w 8-ce, str. 41.
Ueber einige Abnormititen des Grefisssystems.

(Med. Jahrbiicher, 1881, 1 Heft, str. 37—45).

Kadyi—Kainko.

Wykład wstępny prof. D-ra.. przy objęciu kate-
dry anatomii w lwowskićj szkole weterynaryi d. 29
listopada 1881 r. (Przegl. lek. 1881, Nr. 51).

Kaestner Jan.
Krótka specyfikacya medykamentów Jana Kaest-

nera. Wrocław, 1757.
Toż, tamże, 1788.

Kahl Jan Eugeniusz, urodz. w Warszawie
1850 r., do gimnazyum uczęszczał w mieście
rodzinnóm, gdzie również przykładał się
i do nauk lekarskich (1868 — 1875). W r.
1876 został mianowany lekarzem szpitala
w Kowiczu; 1877 r. objął obowiązki leka-
rza powiatu włoszczowskiego; w r. 1878
przeniósł się do Kielc, gdzie obecnie jest
lekarzem miejskim i ordynatorem w szpi
talu ś. Aleksandra.
Ospa rodzima w Warszawie 1871 r. i środki prze-

ciw niój przedsięwzięte. (Gaz. lek. T. XI, 1871, str.
430—431).

Przepuklina pachwinowa skośna wewnętrzna (pę-
cherzo-pępkowa) zaciśnięta, (hernia inguinalis obli-
qua interna vesieo-pubiea incarcerata). (Medycy-
na, 1880, Nr. 14).

Zgwałeenie kobiety dorosłój, ciężkie obrażenie
części płciowych; śmierć. (Tamże, Nr. 42). Uwagi
o powyższym przypadku podał Lande w Nr. 47.

Zabójstwo, czy samobójstwo. (Tamże).
Śmierć wskutek uderzenia narzędziem tępem

w bok lewy. Przypadek sądowo-lekarski. (Tamże,
1880, Nr. 23).
Owrzodzenia tchawicy

(Tamże, 1880, Nr. 40).
Czerwie (laryae) muchy (Phora rufipes, Meigen)

w żołądku człowieka. (Tamże, 1881, Nr. 6).
Rany wywołane bezpośrednióm działaniem dyna-

mitu. (Tamże, 1881, Nr. 18).
Wodna puchlina brzucha, charłactwo ogólne, gu-

zy przymiotowe wątroby (ascites, cachexia syphili-
tiea, gummata hepatis). (Medycyna, 1881, Nr. 26).

Otrucie strychniną. (Tamże, 1881, Nr. 45, 46).

Kainko Edward Walenty, nie lekarz, ur.
na Wołyniu, początkowo artysta drama-
tyczny, późnićj kaznodzieja u 00. bernar-
dynów w Warszawie, następnie ksiądz
świecki i sekretarz arcybiskupa Hołowczy-
ca, W r. 1820 przeszedł na wyznanie ewan-
gielickie i osiadł w. Wrocławiu, gdzie był
korektorem w drukarni W. B. Korna; po
roku 1832 tóż obowiązki spełniał u D. E.
Friedleina w Krakowie. Wróciwszy na ło-
no katolicyzmu, został kamedułą na Biela-
nach; zmuszony do opuszczenia eremu,
przeniósł się do klasztoru karmelitów
w Czerny, gdzie umarł 1852 r. Przełożył
i wypracował wiele dzieł, z których do
medycyny odnosi się:
Sposób zachowania zdrowia, czerstwości i pię-

kności ciała we wszystkich ehwilach życia. Wolne
OEprzez... Wrocław, W. Korn, 1822, w 8-ce,
SLr. .

Kalendarz lekarski na r. 1870. Warszawa, nakł.
red. Gaz lek., Drezno, druk. I. J. Kraszewskiego,
1869, w 16, str. 154, 42 i dziennik.

Toż, na r. 1871. Rok II. Warszawa, wydanie red.
Gaz. lek. 1871. w 16-ce, str. XXIV, 212, 10 i dziennik.

Toż, na r. 1872. Rok III. (Tamże).

(uleerationes  tracheae).



Kalicki—Kamieński.

Toż, na r. 1873. Rok LV.
LII, 8 i dzienik.

Toż, na r. 1874. Rok V.
"Toż, na r. 1875. Rok VI.
Toż, na r. 1876. Rok VIL.

str. 264 i dziennik,
"Toż, na r. 1877. Rok VIIL.

str. 164, 64, 60 i dziennik.
Toż, na r. 1878. Rok IX.

390 i dziennik.
Toż, na r. 1879. Rok. X. Tamże, 1876, w l6-ce,

str. 24, 32, 55, 60, 2 nl., 8, 27 nl., V, 6 nl. i dziennik.
Toż, na r. 1880. Rok XI. Tamże, 1879, w 16-ce,

str. 204, 16 i dziennik.

Kalendarz lekarski krakowski, ze szczególnóm

uwzględnieniem potrzeb lekarzy w Galicyi zamiesz-
kałych, na r. 1880, wydany staraniem doe. D-ra Gra-
bowskiego i prof. D-ra Janikowskiego. R. I. Kra-
ków, nakł. autor. druk. Fr. X. Pobudkiewicza (A,
e 1880, w 16-ce, str. 12 nl. 80, 115,

nl.

Kalendarz lekarski na r. 1868, ułożył Dr. Czyże-

wicz Adam. Kraków, nakł. Wyd. dzieł tanich, 1868,
w 16-ce, str. 130, IV.

Kalicki Kotwicz Stanisław G., lekarz-hy-
droterapeuta.

Die Krankheiten, welehe aus Onanie oder Selbst-

fleekung entstehen. Quedlinburg, 1851, w 8-ce, str.

VIII, 101.
Moyens infaillibles pour gućrir en peu de temps la

fityre typhoide sans módecin pi módicaments. Lille,

1852, w 12-ce, !/, ark.
Le cholóra, son traitement facile et infaillible mis

A la portee de tout le monde. Moyens de s'en pró-
server et de sen gućrir par le Dr... hydrothórape.
Paris, J. B. Baillitre, 1853, w 8-ce, str. VIII, 75.

Typhus, Nervenfieber oder sichere Kennzeichen
nebst Verhaltungsmassregeln zur Vozsbeugung und
Verhiitung desselben, wie auch eine Anweisung wo-
durch Jederman ohne Arzt und Arzneien mittelst
angemessener Diit, durch Schwitzen und Anwen-
dung von Wasser, sich selbst und Andere von die-
ser Krankheit radical heilen kann. Nach beriihm-
testen Physioterapeuten Europa's und eigenen in
Asien und Afrika gesammelten Erfahrungen bear-
beitet. Mit 6 Abbildungen. Quedlinburg, Ernst, 1861,
w 8-ce, str. VIII, 53.

Cholera. Sposób niezawodny do ustrzeżenia się,
jakoteż środki niechybne do wyleczenia się z tej eho-
roby samemu, bez pomocy lekarza i leków aptecz-
nych a to za użyciem zmodyfikowanej i na zasadach

physiologii i pathologii opartćj metody physiothera-

peutycznćj i baunscheidtyzmu. Wydane w języku

franeuzkim przez praktycznego lekarza natury......

w Paryżu i przez tegoż na język polski przełożone,
z 22 drzeworytami. Lwów, nakł. aut., druk. Winia-
rza, 1867, w 8-ce, str. VII i 155.

Toż, wydanie drugie. Lwów, nakł. red. Gaz.narod.
1872, w 8-ee, str. 75.

Kąpiele zimne w rzece, jeziorze i morzu. Rady,
w jaki sposób używać tych kąpieli, jak zachować się
przed wejściem w nie, wśród i po wyjściu, aby przez
nie zdrowiu nie zaszkodzić, lecz przeciwnie wzmocnić
je lub nadwątlone uzyskać, oparte na dwudziesto
kilkoletnióm doswiadczeniu, przystępnie pojęciu każ-
dego napisane. Lwów, 1867, w 8-ce.

Kaliga (Caliga) Karol Prokop, magister
chirurgii, ur. 1785, około r. 1828 był den-
tystą w Krakowie; późnićj, przeniósłszy się
do Lwowa, wykładał tamże w szkole chi-
rurgicznój naukę o chorobach zębów. Um.
18 listopada 1845 r.

SŁOowN. Lek. POL.

"Tamże. str. XXIV, 124,

Tamże, 1875, w 16-ee,

Tamże, 1877, w 16-ee,

Tamże, w 16-ce, str.
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Ueber die Krankheiten der Ziihne und die Mittel

sie zu heilen. Wien, 1838, w 8-ee, str. VIII, 54.

O chorobach zębów i środkach leczenia takowych.

Przekład z niem. Lwów, druk. Pillera, 1840, w 8-ce,

str. 56,1 tab. | h ;

Kalinka Julian, wychowaniec wszechnicy
Jagiellońskićj, praktykował w Częstocho-

wie. Um w Krakowie 20 kwietnia 1864 r.
Wyjątki z notat lekarza zamieszkałego na pro-

wineji. (Tyg. lek. 1859, Nr. 8).

Kalinowski Jan Adolf, z Mostowlan.
Du diabtte sueró. Paris, Bonaventure, 1866,

w4-00, str. -36. These. »

* Kaliński Józef Helita. i
Tractatus de nova formandae pupillae methodo.

Petropoli, 1822, w 8-ce, str. 47, 1 tab.

Kalkowski Jan, z Gwozdźca.
Ohiromantia abó praktykowanie z rąk człowie-

czych, z starych philozofów y nowych inszych auto-

row pilnie y porządnie zebrane przez... b. w. r. i m.

d. w 8-ce, str. przeszło 150.

Kall Michał, doktór filozofii i medycyny,

podczasstudyów w akademii padewskićj, 28

sierpnia 1626 r. był obrany asesorem w od-
dziale narodowości polskićj.

Kałusowski.
O kurzćj ślepocie (coecitas noeturna). (Tyg. lek.

1865, Nr. 29).
Kambon Marek, rodem francuz, praktyko-

wał w miasteczku Mons, gdzie w latach

1778, 17791 1780 dokonał trzy synchon-

drotomie; w r. 1783 ubiegał się 0 katedrę

anatomii w Wilnie; w latach 1785 — 1802

był prosektorem anatomii przy prof. Szas-

trze w Krakowie a nadto wykładał anato-

mią i fizyologią po polsku dla chirurgów.
Krótka myologia, w któróy muskuły są opisane

podług części ciała ludzkiego na których się one

znayduią. Przez Imci Pana M.... anatomika. Dla po-

żytku szkoły chirurg. warsz. Warszawa, Zawadzki,

1795, w 8-ce, str. 160.

Por. Encykl. powsz. XII, 793. Roczn. tow. nauk.

krak. VIII, 596. Roezn. tow. przyj. nauk. warsz.

X, 358. j :
Kamelin Jan, ob. Camelin.

Kamieniecki Walenty.
De morbillis inter scientificae marinae operariae

institutionis alumnos observatis annis 1847 — 1854.

Petropoli, typ. E. Pratz, 1853, w 8-ce, str. 62. Diss.

inaug. ;

Kamieński Jan, ukończywszy w r. 1624na-
uki lekarskie w Wilnie, osiadł w Szawlach,

skąd w r. 1547 przeniósł się do Rosień.
De odontalgia. Vilnae, 1824, w 8-ce, str. 57. Diss.

inaug.
Spostrzeżenia o cholerze. (ryg. lek. 1856, Nr. 46).

Niektóre uwagi o macicy i skirze macieznym.
(Tamże, 1857, Nr. 19).

Kamieński Józef, rodem z Rohozina na
Litwie. ć

Kssai sur la sómeiotique de la pericardite aigut,

et quatre questions tiróes au sort. Montpellier, Ri-

card, 1838, w 4-ce, str, 48. Thtse.

Miał zamiar wydawać: Bibliotekę lekarską, czyli

zbiór ogólny wszystkich gałęzi nauk lekarskich za-

stosowany do wiadomości i użytku każdego czytają
eż — jak tego dowodzi prospekt w Paryżu zr.

1840. ć ;

14



210

Kamiński Tytus, zm. w r. 1855.
De febri in genere. Viennae, typ. Ueberreuter,

1839, w 8-ce, str. 32, Diss. inag.

Kamintus, episcopus arusiensis.
Praeservationes a pestilentia. Oracoviae, Vietor,

1526, w 8-ce.

Kamocki Walenty, ur. 30 września 1858 r.
w osadzie Kierz, w powiecie rawskim, gub.
piotrkowskićj; do gimnazyum uczęszczał
w Warszawie; nauk lekarskich słuchał
wuniwersytecie warszawskim (1876—1881).
Od r. 1882 pełni obowiązki asystenta przy
naczelnym lekarzu instytutu oftalmiczne-
go imienia ks. Edwarda Lubomirskiego.
O środkach odmętniających wodę. (Zdrowie, 1878,

Nr. 22).
O tak zwanym gruczole Hardera gryzoniów. (Roz-

prawy i sprawozdania z posiedzeń wydz. mat. przyr.
akad. umiejęt. T. IX, 1882, str. 204-244, | tab.).

Toż, osobn. odb. Kraków, druk. uniw. Jag. 1882,
w 8-ce, str. 41, 1 tab.
Dwa przypadki wągra ocznego. (Gaz. lek. 1882,

Nr. 29).

Kampian, ob. Oampian.

Kanka Tadeusz, osiągnąwszy stopień dok-
tora medycyny w uniw. jagiellońskim 10
czerwca 1806 r., osiadł w Proszowie, gdzie
wkrótce jako zdolny lekarz zasłynął.

Kapliński Jakób Józef Floryan, ur. 1796 r.
w Lublinie, nauk lekarskich słuchał po-
czątkowo w Warszawie, później od r. 1818
w Berlinie.
De digitali purpurea. Berolini, typ. J. Fr. Stareki,

1520, w 8-ce, str. 31. Diss. inaug.

Kapuściński Maciej Józef, ur. 1811 roku
w Czeladziua w Olkuskiem, ukończywszy
nauki w liceum w Krakowie. zapisał się
1829 r, na wydział fizyczno-matematyczny;
lata 1880—1832 bawił w Opolu; od r. 1832
słuchał nauk lekarskich w Wrocławiu,
gdzie 1837 r. dyplom doktorski osiągnął.
Osiedliwszy się w Środzie, zasłynął jako
biegły lekarz praktyczny. Um. 15 paździer-
nika 1873 r. i
De fistulis urinawiis. Vratislaviae, typ. L. Freund,

1837. w 8-ce, str. 36. Diss. inaug.

Kapuściński Bolesław, syn poprzedzają-
cego, ur. w Środzie 1850 r., do gimnazyum
uczęszczał w Poznaniu (1864—1869), nauk
lekarskich słuchał (1869 — 1873) w Ber-
linie.

Retroperitoniial-Sarcome. Berlin, 1873, w 8-ee,
str. 30. Diss. inaug.

Przyczynek do działania przeciwgorączkowego sa-
lieylanu sodowego w porównaniu z chininem. Od-
czyt miany na walnóm zebraniu Sekcyi Lek. Tow.
Przyj. Nauk odbytem 19 grudnia 1876 r. (Przegl.
lek. 1877, Nr. 5).
„Mięsak wsporniakowy (gliosarcoma) jamy brzusz-

nej. Pos. Wydz. Lek. Tow. Przyj. Nauk w Pozna-
niu. (Tamże, 1877, Nr. 24).
Ueber die Wirkung des benzoćsauren Natrons

beim Brechdurchfall kleiner Kinder. (Deutsch. med.
Wochenschr., 1879, Nr. 32). Praca dokonana łącznie
z Zielewiczem.

Kamiński—Karliński.

O operatywnóm leczeniu ropiastych wysięków
opłucnej. (Przegl. lek. 1881, Nr. 13). .

Karasiński Władysław lak., rodem z War-
szawy.

Disquisitiones de scirrho et careinomate in univer-
sum et de carcinomate mammae et uteri in specie.
Lipsiae, 1837, w 4-ce, str. XII, 40 i 1 tab. Diss,
inaug.

De la chaleur animale. Montpellier, 1839. These.

Karchowski Jan, ur. w Pleszewie 23
stycznia 1854 r., do gimnazyum uczęszczał
w Poznaniu (1865—1875); nauk lekarskich
słuchał w Berlinie i w Gryfii, stopień dok-
tora medycyny osiągnął w Lipsku 1880 r.
Obecnie praktykuje w Książu.
Ueber Augennervenaffectionen auf syphilitischer

Basis. Leipzig, 1880, w 8-ee. Diss. inaug,

Karcz (Kartsch) Maksymilian, lekarzlwow-
ski, um. 28 grudnia 1880 r.
Poradnik lekarski w chorobach wenerycznych po-

dług najnowszych badań i doświadczeń medycyny.
Lwów, nakł. aut., druk. Pillera, 1865, w 8-ee, str. 71.
Poradnik lekarski w chorobach wenerycznych, tu-

dzież przydatek o samogwałcie. Drugie poprawne
i znacznie pomnożone wydanie. Lwów, u K. Wilda,
1878, w 8-cee, str. VIII i 111.

Kazuistyka sądowo-lekarska. Morderstwo rozbój-
nicze. (Przegl. lek. 1880. Nr. 37).

Karczewski Stefan, ur. 10 marca 1847 r.
we wsi Wielgie, w gub. radomskićj, nauki
gimnazyalne pobierał w Lublinie, studya
lekarskie ukończył w Warszawie w r. 18/0.
Do r. 1876 praktykował w Zamościu, obec-
nie pełni slużbę lekarską w wojsku rosyj-
skićm.
Przymiot dziedziczny (syphilis hereditaria). (Pam.

tow. lek. warsz. T. LXIV, 1870, str. 82, 84, 119).
Instytucye lekarskie w Stanach Zjednoczonych

Ameryki Półnoenćj. (Streszczenie pracy T. Valeo-
nit'a). (Tamże, T. LXIV, 1870, str. 316. T. LXV,
1871, str. 48).
Z praktyki położniczej.

556—558).
Cebula w cewce moczowój męzkićj. (Tamże. T. X,

1871, str. 637—639).
Przyczynek do kazuistyki eiał obeych w odbytnicy.

(Tamże, T. XII, 1872, str. 191—192).
Kurcz karciany. (Tamże, str. 255—256).

Karczewski Wiktor Juliusz Cezar, ur. 3
marca 1638 r. w Krotoszynie, nauk lekar-
skich słuchał w Wrocławiu; od r. 1863 kie-
ruje zakładem dla obłąkanych w Kowa-
nówku.
De therapia monomaniae superbientis et paraly-

seos cerebri progressivae in asylo Yesanorum sub
auspiciis exe. Zelasko in pago Kowanowko florente
usitata. Vratislaviae, 1868, w 8-ce, str. 42.

Karliński Stanisław, lekarz, alchimista,
podróżnik, wojak, bawił czas niejaki na
dworze kardynała Hozytdsza, zwiedził Wło-
chy, Francyą a nawet Persyą.
„Spraw y postępków rycerskich y przewagi opisa-

nie krótkie, z naukami w tey zaeney zabawie po-
trzebnemi. We Lwowie, u Macieja Bernatha, 1599,
w 4-ce, Ded. Hier. Sieniawskiemu.
W»Piśmien. polskie, III, 438, T, 655,

II, 785.

(Gaz, lekeT. X 1571, św.



Karmin—=Karwowski.

Karlsbad, jego żródła, sól, mydła i tychże rozsyła-
nie. Karlsbad, nakł. H. Mattoniego, druk. Finster-
beeka w Wiedniu, b. r., w 12-ce, str. 53.

Karmin Maurycy, rodem z Galicyi, prak-
tykował w Cieplicach czeskich, gdzie umarł
2 sierpnia 1872 r.
O elektroterapii przy użyciu «wód Cieplickich.

(Tyg. lek. 1866, Nr. 13, 14).
"Toż, po niemiecku. (Wien. med. Presse, 1866).
Przypadek uleczonego wiądu rdzenia pacierzowe-

go. (Gaz. lek. T. 1V, 1868, str. 580—5088).
Die kombinirte balneo-elektrische Behandlung der

Hemiplegie und der Tabes. Wien, 1869, w 8-ce,
sir. 19.
O zboezeniach ruchu. Przyczynek balneo-i elektro-

terapeutyczny. (Klinika, T. IV, 1869, str. 346—2350,
361—363, 405—409).

Toż, po niemiecku. (Wien. med. Presse, 1858, Nr.
10, Dz, 19, 20,21).

Zur Elektrotherapie.
1869, XIX, 29—32).
Die Resultate der eombinirten balneo-elektri-

sehen Behandlung in Teplitz. (Tamże, 1870, XX, Nr.
24—28). | > ©

Karpiński Nikodem.
De impedimentis in lithotomia oceurentibus quibus

aceedit singularis vesieae urinariae observatio. Ar-
gentorati, 1871, w 4-ce. Diss. inaug.

Karpiński Winceaty, spółczesny aptekarz
warszawski, ur. 1829 r. we wsi Wiszenkach
w gub. lubelskiej, r. 1849 został pomoeni-
kiem aptekarskim, 1852 — prowizorem,
1854 — magistrem farmacyi; w r. 1855 ku-
pił aptekę, która jego staraniem i pracą do
pierwszorzędnych w Warszawie należy.
Winian amoniaku i żelaza. (Tyg. lek. 1558,

Nr. 10).
Roztwór jodku potasu i maść z jodku powinny być

wydawane w naczyniach zwyczajnych bezbarwnych.
(Tamże, 1854, Nr. 2).
Kwas nadehlorny jako odczynnik na potaż. (Tam-

że, 1854, Nr. 6).
Chlorek bromu. (Tamże, Nr. 9).
Gliceryna z oleju kleszezowiny.

Nr. 25).
Przyrządzenie atramentu do zdejmowania kopij

z pisma nim napisanego i praktyczne jego użycie.
(Tamże, 1854, Nr. 34).
Otrzymywanie proszku żelaza sposobem Morgan'a

i żelazo odkwasorodnione wodorodem. (Tamże, 1855,
Nr. 20, 21).

Rozbiór rośliny Brayera anthelminthica czyli Kous-
so. (Tamże, 1855, Nr. 24).
Nowy sposób wyrabiania kwasu mlecznego z mle-

czanu wapna. (Tamże, 1855, Nr. 45).
Znakomitsze przetwory używane do czyszczenia

zębów. (Tamże, 1856, Nr. 5, 6). +;
Węglan propylaminy. (Tamże, 1856, Nr. 8).
Działanie jodu na olejek terpentynowy. (Tamże,

1856, Nr. 25).
Piwo. Fermentacya górna i dolna. Piwo bawar-

skie, zafałszowania, sposoby chemicznego dochodze-
nia wartości piwa, rozbiory piwa bawarskiego z bro-
warów Warszawskich. (Tamże, 1856, Nr. 33—85).

Oznaczenie ilości mączki w czekoladzie oraz cukru,
oleju tłustego i samego kakao. (Tamże, 1856, Nr. 88).

Rozbiór wody żelaznój Sławinkowskiej. (Tamże,
1857, Nr. 20).

Niektóre przepisy na przetwory nowo wprowadzo-
ne w użycie. (Tamże, 1857, Nr. 35).

Pigułki z żelaza redukowanego przez wodoród.
(Tamże, 1859, Nr. 44).

(Wien. med. Wochenschr.

Tamże, 1854 1
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Niektóre uwagi nad fabrykacyą wód mineralnych.

(Klinika, 1866, str. 15—16, 30—32). i
Praktyczne wskazówki wyrabiania wód mineral-

nych i gazowych. (Gaz. lek. T. XIV, 1878, str. 120,,
135, 148, 168, 179, 202).

Rozbiór wód studziennych m. Warszawy. Porów-

nanie wód studziennych pod względem ich dobroci

na ulicach Zatyłki i Elektoralnej w Warszawie.

Czytane na posiedzeniu bijologiezno-higijenicznóm

Tow. lek. warsz. d.28 listop.r. b. (Medycyna, 1876,

Nr. 50, 1 tab. 1877, Nr. 3).

Karpowicz A.
Użycie chloroformu w

lek. 1851, Nr. 51, 52). :
Hydrophobia rabiea uleczona przy pomocy żywot-

nego magnetyzmu. (Tamże, 1854, Nr. 1—3).

Karpowski Ryszard, ur. w Bydgoszczy
r. 1848.

Ueber deformirende Gelenkentziindung s. polyar-

thvitis deformans). Greifswald, K. W. Kunike, 1865,

w 8-ee, str. 31, Diss. inaug. - ć

Karwacki Aleksander, ur. 1825 r. w Kra-

kilku zdarzeniach. (Tyg.

'kowie i tam nauki lekarskie ukończył. Był

lekarzem w wojsku austryackióm; później

praktykował w Kielcach, w Soleu iw War-

szawie, gdzie 25 października 1871 r. życia

dokonał.
Torebki albo kapsułki galaretowe (capsulae ge-

latinosae), oraz torebki otwierające się (envelopes

módicamenteuses. Sposób robienia i używania tych-

że. W Kielcach, w druk. E. Kołakowskiego, 185Y,

w 8-ce, str. 14, tab. 2. Pot.
Zatrucie santoniną. Przypadłości zatrucia i lecze-

nie. (Tyg. lek. 1861, Nr. 1). , did
Konwulsye i śmierć skutkiem moczniey (uraemia),

(Tamże, 1861, Nr. 5).
Ból nerwowy twarzy (prosopalgia) z przyczyny

zimniey, połączonćj ze znaczną bezkrwistością ule-

czony siarczanem chininy i żelazem. (Tamże, 1861,

Nr. 8).
Poród z zaciśnieniem kurezowćm ust macicznych.

(Tamże, 1861, Nr. 12). SA
Odpowiedź na uwagi D-ra A. Przystańskiego nad

artykułem: „Konwulsyei śmierć, skutkiem zakaże-
nia krwi moczowego.* (Tamże, 1861N0. +0);
O durze czyli tytusie zaraźliwym. Warszawa, 1863,

w druk. I. Krokoszyńskiego, w 8-ce, str. 48. Ocenił
Konitz w Pam. tow. lek. warsz. (1869, T. XLIV,.
str. 204) i Dobrzycki w Tyg. lek. 1864, Nr. 10).
O chodowaniu i pielęgnowaniu kwiatów i roślin

pokojowych. Warszawa, druk. 1. Krokoszyńskiego,
1866, w 12-ce, str. IX, 76, VI. ; AC,
Toż. Wydanie drugie, przejrzane i powiększone

przez N. 0. Warszawa, 1874, w 12-ce, str. 248.
Ogrodnictwo warzywne drzew owocowych i krze-

wów jagodowych, oraz użyteczność tychże. Warsz.,
J. Kaufmann, 1871, w 8-ce, str. 220.

Karwowski Jan, ur. 10 listopada 1849 r.
w Lesznie, do gimnazyum uczęszczał w mie-
ście rodzinnóm, nauk lekarskich słuchał
(1868—1874) w Wrocławiu, w Gryfii
i w Berlinie. a 4
Algemein-pathologische Betrachtungen* iiber::die

yverschiedenen Typhusarten. Breslau, 1874,  wi8-ee,
str 52. Diss. inaug., 210 zj
Karwowski Konstanty, spółczesny lekarz

warszawski, rodem z Suwałk, nauki szkol-
ne odbywał w Lublinie, medycyny słuchał
(1852 — 1857) w Moskwie. Następne dwa
lata doskonalił się w naukach lekarskich
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zagranicą. Wróciwszy do kraju, urządził
w r. 1859 pracownię chemiczną przy szpi-
talu Dzieciątka Jezus, która po kilku la-
tach pożytecznego istnienia zniesioną z0-
stała. Po otwarciu kliniki chirurgicznój
przy warsz. akademii med. chir. objął obo-
wiązki pomocnika Dyrektora tójże kliniki
(A. Lebruna) i niebawem ordynatorem
szpitala Dzieciątka Jezus mianowany z0-
stał.
Nowe odkrycia co do ciepła i barwy krwi, jakotóż

ich zależności od nerwów, podług odczytów prof. Cl.
Bernard'a, w ciągu 1857 i 1858 r. w Oollege de Pran-
ce. (Tyg. lek. 1508, Nr. 39, 40).

Szkoła wiedeńska i jój teraźniejsi przedstawiciele.
(Tamże, 1858, Nr. 51, 52).
Traumatycyna. (Pam. tow. lek. warsz. T. XLVII,

1862, str. 131, 274).
Pogląd krytyczny na obecne stanowisko fizyologii

i patologii nerwów zwojowych. (Tamże, T. XLVII,
1862, str. 149. T. XLIX, 1863, str. 38).

Rys zasad chirurgii wojennój. Warszawa, Kauf-
mann i F. Hósiek, druk. Krokoszyńskiego, 1868,
w 16-ce, str. 158.

Kasior Franciszek, ur. 1849 r. w Rozku,
w obwodzie Czernichowskim, dogimnazyum
uczęszczał w Ostrowiu, Poznaniu i Inowro-
eławiu, do medycyny przykładał się (1871—
1875) w Gryfii.
Ueber die Entwickelung der Herzknochen beim

Rinde. Greifswald, 1875, w 8-ce, str. 46. D. inaug.

Kasprzycki Marceli, nauki lekarskie ukoń-
czył w Petersburgu r. 1846, stopień doktora
medycyny uzyskał w r. 1852 w Warszawie
od Rady lek. Przez lat 15 pełnił służbę
wojskowo-lekarską, później był lekarzem
powiatowym w Kowiczu, następnie inspek-
torem urzędu lekarskiego w Piotrkowie
a nakoniec pomocnikiem inspektora urzędu
lekarskiego gub. warszawskiej. Um. 12
sierpnia 1873 r.

Kasprzycki P. P., nie lekarz.
Teorya hydroterapii i zastosowanie jój zasad do

leczenia dżumy, tyfusu, dyfteris i cholery, jako tóż
środek na solitera. Napisał.., inżenier ce. k. uprzyw.
kolei arcyksięcia Albrechta, członek komisyi rewi-
zyjnćj Towarzystwa hidropatów we Lwowie. Lwów,
nakł. autora, F. H. Richter, I związkowa druk. 1879,
w 8-ce, Str. 39.

Toż, po niemiecku.
Racyonalny sposób leczenia zapalenia ócz. Lwów,

nakł. autora, F. H. Richter, druk. Gaz. nar., 1879,
w 8-ce, str. 8.

Kaszliński Franciszek, ur. 1847 r. w Byd-
goszczy, medycyny słuchał (1870—1874)
w Gryfii.
Ueber Excision der Schanker. Greifswald, 1874,

w 8-ee, str. 20. Diss. inaug.
Katarzyna (medica) żyła w Krakowie

w drugiój połowie XIV stulecia.
Por. Świeżawski: Pam. t. 1. w. T. LXXV, str.3.

Katarzyński Józef, promowany do stopnia
doktora medycyny w Krakowie r. 1888,
długi czas praktykował w Warszawie, gdzie
umarł, przekazawszy swój majątek na cele
dobroczynne.

Kasior—Kestenherg.

De methodo endermatiea. Oracoviae, typ. St. Giesz-
kowski, 1838, w 8-ce, str. 62. 1 k. Diss. inaug.

Katechizm do utrzymania zdrowia służący dla po-
żytku szkół i domowego wychowania, w języku nie-
mieckim napisany; a teraz z różnemi przestrogami
i przydatkami z naylepszych autorów wyiętemi, na
oyczysty język przetłomaczony przez N. B. W Pozna-
niu, 1795, druk. Dekera i komp., w 8-ce min., str. 104.

Katechizm homeopatyczny nauczający homeopatyi
gruntownie w trzech godzinach przez Weterana ho-
meopatę. Lwów, Richter, 1867, w 8-ce, str. 48.

Katerla, nadworny lekarz Zygmunta III,
w czasie panującego moru w Warszawie,
sam tą epidemią dotknięty 25 kwietnia
1625 r. życie zakończył.
ma Weinert: Wiadom. o morowóm powietrzu,

SW 28:

Kaufmann Michał, spółczesny lekarz kra-
kowski, przed niedawnym czasem ordyna-
tor w zakładzie leczniczym w Jaworzu.

Spostrzeżenia ze szpitala izraelitów w Krakowie,
czytane na posiedzeniu Tow. lek. krak. d. 19 listop.
1867 r. (Przegl. lek. 1868, Nr. 13, 14, 15).
a. or, przepony. (Tamże, 1866, Nr. 11, 14,

8PAD z ruchu i postępu w zakładzie żę-
had w Jaworzu wr.1871. Kraków, 1872, w 8-ee,
str. 19.

Qurort Krnsdorf im Oesterreichisch - Schlesien.
Wien, Braumiiller, 1877, w 8-ce, str. V i 18.

Kawalerski Stanisław, z Turobina.
Essai sur lanthrax. Montpellier, J. Martel, 1835,

w 4=ce, str. 12. Thóse

Kawalerski Izydor,
cego.
Traitement de VForchite aiguć par la eompressioń

au moyen de la bande amidon :6e. Montpellier, 1863,
w 4-ce, str. 46. Those.

Kąpiele kruszeowe jurowieeckie, b. w. m. ir. 74 ark.
(1837).

Por. Roczn. wyd. lek. VI, 290.

Kąsinowski Augustyn, ur. w Niemojew-
ku, w powiecie inowrocławskim, 23 lutego
1847 r., do gimnazyum uczęszczał (1857—
1866) w Trzemesznie i Inowrocławiu; nauk
lekarskich słuchał w Gryfii (1866 —1870)
iw Królewcu (skąd powołany został do
służby wojskowo-lekarskićj w czasie woj-
ny francuzko-pruskićj); stopień doktorski
osiągnął w r. 1871 w Gryfii. 'W r. 187:
osiadł jako lekarz praktyczny w Toruniu;
od r. 1875 pełni służbę lekarską w wojsku
pruskióm.

Vier Falle von Herniotomie mit besonderem Bruch-
inhalte. Greifswald, F. W. Kunike, 1871, w 8-ee,
str. 24. Diss. inaug.

Kellermann Edward Maciej, rodem z Tu-
szowa (galicianus tuszoviensis), stopień do-
ktora medycyny osiągnął w Wiedniu roku
1630. Był radcą zdrowosiym we Lwowie,
gdzie 20 marca 1875 r. życia dokonał.
Zmacznego swego majątku używał na wspie-
ranie młodzieży szkolnój,

De odoribus et odoramentis. Vindobonae, typ. A.
Strauss, 1830, w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.

Kestenberg Feliks (Oracoviensis).
De ileotypho. Erlangae, typ. Jungmanni, 1839,

w 8-ce, str. 30. Diss. inaug.

syn poprzedzają-



Kępiński—Kinderfreund.

Kępiński Julian, rodem z Jaworowa.
Rófexions sur les ćpidómies et les eontagions en

gónóral et sur le cholera morbus en particulier.

Montpellier, J. Martel, 1635, w 4-0e, Str. 19.

Kępiński Michał, rodem z Nowego Sącza,

promowany do stopnia doktora medycyny

w Kielu r. 1878, zajmuje się wykonaw-

stwem lekarskióm w okolicach Kola.
Kin Sarkom der Basis Oranii mit Perforation in

die Augen-und Sehidelhóhle. Mit 8 Abbildungen.

Kiel, G. V. Maack, 1878, w 4-ce, str. 19, I tab. Diss.

inauęq.

Khittel Eustachy, rodem czech, do stopnia
doktora medycyny promowany w Halli 11

marca 1793 r., był lekarzem ks. Hieronima

Sanguszki.
De febre searlatina. Halae, 1793, w8 ce, str, 28

Diss. inaug.

Khittel (Kittel) Karol, rodem czech, doktor
medycyny, po śmierci dr. Leonhardi objął

zarząd wód mineralnych w Krzeszowicach,

następnie był lekarzem hetmanowej Ogiń-

skićj aod r. 1/99 lekarzem przy liceum ordy-

nata Zamoyskiego w Zamościu. W r. 1800
nie mało się przyczynił do założenia lazare-
tu tamże na 40 chorych.
De viribus medicaminum eorumque fatis.

Hendel. 1792, w 8-ee. Diss. inaug.

Kiedrowski Tadeusz Edmund, ur. 1835r.
w Gałązkach, nieopodal Ostrowia, do gim-
nazyum uczęszczał w Ostrowiu. nauk le-
karskich słuchał (1854 — 1858) w Wrocła-
Wiu.
De quibusdam experimentis, quibus quantam vim

habeat acidum hydrocyanicum in neryorum syste-
ma cerebro-spinale atqąue in musculos systematis
vertebralis probatur. Vratislaviae, Barth, 1858,
w 8-ce, str. 26. Diss. inaug.

Kieffer T., wychowaniec warsz. akad.
lekarskiej. ą

Sprawozdanie ze szpitala Św. Władysława
w Opocznie za r. 1867. (Gaz. lek. T. IV, 1868, str.
509—513, 542—545, 624—628, 642—644).

Kazuistyka leczenia przymiotu przez podskórne
wstrzykiwanie rtęci. (Tamże, T. VII, 1870, str. 566
do 572). '

Kiełkiewicz Paweł.
De stomatitide gangraenosa.

Trey, 1853, w 16-cee, str. 46.

Kierski Maksymilian, ur. 1831 r. w Po-
znaniu, nauki gimnazyalne pobierał w Po-
znaniu i w Lesznie, lekarskie—w Berlinie

(1849—1854).
De eleetrieitatis in praxi medica usu. Berolini,

typ. Fuchs, 1854, w 8-ce, str. 80. Diss. inaug.
Kurze Notiz iiber das Verhiiltniss von Typhus

exanthematicus und Morbilli. (Berl. klin. Wochens.
1868, Nr. 31).

„ Willen oder bewusstlos? (Vierteljahrschr. f. ge-
riehtl. Med. 1869, Bd. 11, str. 345).

Kiersnowski Antoni, od r. 1812 do 1820
był prosektorem przy katedrze anatomii
w uniw. wileńskim; nie mało przyczynił
się do zbogacenia muzeum anatomicznego
swemi preparatami (narząd słuchu).

Halae,

Petropoli, typ. J.
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Kieszczyński Hipolit, nie lekarz,
Wiadomości o zakładzie leczniczym D-ra Breh-

mera w Goerbersdorfie na Szląsku pruskim (z illu-

stracyami), Warszawa, nakł. aut., druk. E. Skiw-

skiego, 1876, w 8-0e, str. 95. W dziełku tóm dział

leczniczy (str. 14 — 32) opracował R. Kowalewski.

Kijakowski Feliks.
De tuberculosi testiculi. Petropoli, 1851, w 8-0e,

str. 37. Diss. inaug.

Kijewski L. F., z Woli Szydłowskićj.
Observations et róflexions sur le rótrócissement

de Vuretre di au developpement de la partie mo-

yenne de la prostate. Montpellier, Ricard, 1841,

w 8-ee, str. 35. These.

Kilarski Józef, ur. 1839 r. w Dukli w Ga-
licyi, stopień doktorski osiągnął 1870 r.
- uniwersytecie Jagiellońskim i tam póź-

nićj był asystentem kliniki ocznój prof.

Rydla. W Wiedniu uzyskał stopień ma-

gistra okulistyki. Od r. 1875 jest pryma-

ryuszem oddziału chorych ocznych w szpi-
talu powszechnym we Lwowie.

Trzy przypadki ehoroby ocznćj. (Dwutyg. med.

pub., 1878, str. 171).

Kincel (Kinzet) Filip Franciszek Ksawery

Teofil, rodem z Warszawy, stopień dokto-

ra medycyny osiągnął r. 1791 w Jenie, na-

stępnie praktykował w Warszawie i tu był

członkiem towarzystwa przyjaciół nauk

i towarzystwa lekarskiego. W r. 1830 wy-

dalił się do Drezna, gdzie w grudniu 1858r.
życia dokonał.
De d'aeta sanorum. Jenae, Fiedler, 1791, w 12-ce,

str. 61. Diss. inaug.
Sposoby ratowania nieszczęśliwych w chorobach

nagłych Śmiercią zagrażających. Warszawa, wdr.

połączonych Gazety warsz. i sukcessorów Tomasza

Le Brun, 1806, w 8-ce, str. 182.

Rozprawa o zapaleniu krtani i kanału powietrz-

nego czyli chorobie zwanój pospolicie krup (Croup).

Warszawa, w druk. przy ul. Nowolipie, 1818, w 8-ce,

str. 100.
Rys życia i zasług 6. p. Michała Bergonzoniego,

czytany na publicznóm posiedzeniu Tow. Przyj. Na=

uk warsz. 24 listopada 1819. (Roczn. T. P. N. T.

XIII, str. 467—474).
Zaszczepienie wraz zospą róży. (Pam. lek. warsz.

T. I, str. 460—467).
Gleichzeitige Einimpfung einer Rose mit den

Schutzbliittern. Aus d. Polnisehen. (Leo Maga-

zin, Jahrg. II, 123—125).

Kinderfreund Józef, ur. 24 lutego 1825 r.

w Zamościu, nauki lekarskie ukończył

w Moskwie w r. 1849; następnie praktyko-

wał w mieście rodzinnóm; w r. 1856 prze-

niósł się do Warszawy, gdzie został leka-

rzem miejscowym szpitala starozakonnych,

obowiązki te spełniał do r. 1877, W r. 1879

objął ster tego szpitala jako lekarz naczel-

ny. W r. 1859 miał sobie udzielony sto-

pień doktora medycyny przez Radę lekar-
ską Królestwa Polskiego.
Sprawozdanie z czynności lekarskich w oddziale

chorych cholerycznych szpitala Starozakonnych

w Warszawie podczas epidemii r. 1867. (Pam. tow.

lek. warsz, T. LX, 1868, str. 227).



214

Wydobycie płodu zmarłego od 4-ch miesięcy.
(Tamże, T. LXII, 1869, str. 535).
Wrodzony brak macicy. (Tamże, T. LXLI, 1870,

str. 66). ;

Kircheim Chrystyan Henryk, lekarz na-
dworny Augusta II, praktyk warszawski,
autor pierwszćj anatomii w języku pol-
skim.
Vade mecum anatomieum. Hamburg, 1706:
Facies anatomiea eorporis humani dismembrati to

jest krótkie opisanie wszystkich części ciała czło-
wieczego, według ich położenia i pożytku bardzo po-
mocne wszystkim dla nauczenia się części ciała swo-
jego, przedtem niemieckim, a teraz polskim językiem
podane do druku od D-ra Chr. Henr. Kircheim Stabs
medyka J. K. M. teraz zaś praktyka warszaw-
skiego. Warsz., druk. Sch. piar, sumptibus authoris,
(1722) w 8-ce, str. 124. Przyp. hr. Denhoffowi.

Facies anatomica corporis humani dismembrati, to
jest krótkie opisanie wszystkich części ciała czło-
wieczego, według ich położenia y pożytku wielce
pożyteczne y służące dla poznania części ciała swo-
jego. Znowu podane do druku od ...... Warszawa,
1731, w 12-ce, str. 112. Ded. Maryi Zofii Denhoffowój.

Kisiel Jan, rodem z gubernii lubelskićj,
ukończywszy gimnazyumwLublinie, wstą-
pił do instytutu politechnicznego w Puła-
wach, a po zamknięciu tego zakładu prze-
niósł się na wydział lekarski Szkoły głów-
nój;w r. 1870 stopień lekarza osiągnął.
W r. 1871 znajdował się we Francyi ja-
ko lekarz towarzystwa krzyża czerwo-
mego, w czasie wojny fraucuzko-pruskiej.
Po powrocie do kraju, przez rok pełnił obo-
wiązki asystenta przy klinice chirurgicz-
nój prof. Girsztowta, poczóm stale osiadł
w Obodówce na Podolu. Z wybuchem woj-
ny turecko-rosyjskiej wszedł do służby le-
karsko-wojskowej. Umarł na tyfus w Dra-
nowie w Bulgaryi w lipcu 1878 r. w 37
roku życia.
Poszukiwania nad histologią przyrządów smako-

wych u' zwierząt ssących. (Gaz. lek. T. VIII, 1870,
str. 517—585, 598—602).

Należał do spółtłomaczów dzieł Emmerta (ob.),
Niemeyera (0b.).

Kiszwaradyn Jan, rodem z Rewla, był
lekarzem przy więzieniu w Sandomierzu
i tam umarł 17 października 1826 r., prze-
żywszy lat 75.

* Kitaibel Paweł, profesor wszechnicy
peszteńskiej,

Poprzednicze Pawła Kitaibla Medycyny Doktora
uwiadomienie tyczące się Bardiowskićj wody mine-
ralnej. Za pozwoleniem auktora w polskiem tłuma-
czeniu wydane przez Daniela Kelera kupea w Bar-
„diowie z kopersztychem. W Krakowie, w druk. Jó-
zefa Jerzego Traslera, 1802, w 8-ce, str. 31.

Kitajewski A., nie lekarz, prof. chemii
W Uniw. warsz.

Rozbiór chemiezny wód mineralnych Goździkow-
skich. (Roczn. tow. przyj. nauk, T. XV, 1822, str. 87
do 108).
O wodach mineralnych w Królestwie Polskićm.

Wiadomość wyjęta z raportu, który w języku fran-
cuzkim złożył w r. 1887 rządowi prof. Adam M. Ki-
tajewski, (Biblioteka warsz., 1841, I, str. 70),

Kircheim—Klecki.

Rozbiór wód Buskieh. Podał T. Lesiński. (Tyg.
lek., 1851, Nr. 44—46).

Kitlof Johannes a Lecklau.
De tertiana intermittente. Basileae, typ. J. Sehroe-

teri, 1600, w 4-ce, str. 22. Diss. inaug. Ded. Stani-
sławowi Kostce Stangenberg, podskarbiemu ziem
pruskich, prowineyi Malborskiej.

Kitowski Ludwik Tomasz, stopień dokto-
ra medycyny osiągnął na wszechnicy ja-
giellońskiej w r. 1839. PraktykowałwKra-
kowie, gdzie w r. 1876 życia dokonał, prze-
żywszy lat 66. Majątek swój (50000 zł.) tes-
tamentem przekazał na cele dobroczynne.
De singultu. Craeoviae, Czech, 1839, w 8-ee, str.

42, Diss. inaug.
Klas Kazimierz, ur. 1852 r. w Prusach

zachodnich, do gimnazyum uczęszczał
w Pelplinie i w Chełmnie, medycyny słu-
chał (1870-1874) w Gryfii i Berlinie,
Ueber die Entwiekelung der Spermatozoiden. Greifs-

wald, Fr. Hache, 1874, w8-ce, str.37, 2 tab. D.inaug.

Klaudyusz Waleryusz (Claudius Valerius),
rodem z Sabaudyi, był lekarzem hr. Jana
Krzysztofa Tarnowskiego, wojewody woj-
nickiego; um. w Lublinie 9 kwietnia 1576
roku, w51 r. życia. Szymon Białaszkowicz,
aptekarz dworu ks. Konstantego Ostrog-
skiego, w pamięć otrzymanych od Klau-
dyusza dobrodziejstw, uczcił go w Tarno-
wie nagrobkiem.

Por. Starowolski: Mon. Sarm., str. 650.

z Klecka Marcin, nauk lekarskich słuchał
w Padwie, skąd wróciwszy do ojczyzny,
obrał stan duchowny. Był proboszczem
w Miejskiej Grórce.
Obrona przeciwko morowemu powietrzu doświad-

czona, na którą iako bogaty tak y ubogi snadno się
zdobędzie, bo niekażdy na lekarstwa ma pieniądze.
Na cześć a na chwałę Panu Bogu w Tróycy iedyne-
mu, naświętszey Pannie Mariey a na pomoe pospoli-
temu człowiekowi napisana. Poznań, 1605, w 4=ce, k.
nl. 10.

Toż, p. t. Preserwatiwa przeciwko morowemu po-
wietrzu doświadczona... Poznań, 1624, w 4-ce, k. 10.

Proce na ministry y na wszystkie heretyki z piącią
Dawidowych kamieni w Tobole, z których tak stary
iako y młody ezłowiek, Kalwina, Lutra. Trydeitę, Pi-
carda, Aryana prętko pożyie. Do tego przydany
iest niezgody y inszych heretyckich dziełów appen-
dix, który z podziwieniem y chętliwie każdy czytać
będzie. Kraków, Jak. Sibeneycher, 1607, w 4-ce,
str. 114.

Zwierciadło saskie albo maydeburgskie, w którym
każdy ogląda ministry pruskie, litewskie, mazowiee-
kie, ruskie, szląskie y też polskie. Tu teź każdy mi-
nister uizrzy co za makuły albo plamy na twarzy
maią, których doyzrzeć nie mogą. Więc uroda ich
ztąd poszła, kształt, godność y ciała ozdoba. Gene-
alogia ich dyabelska, y demonstratio w tym zwier-
ciedle powie. Gwoli ministrowi iednemu złemu a nie-
bacznemu przez trzy dni urobione. Poznań., Jan Wol-
rab; 1610, w 4-ce, k. nl. 48.

Por. Jocher: II, 248. Wiszniewski: VII, 183. VIII,
228. IX, 113, 563. Maciejowski: III, 561. Encykl.
Orgelb. XIV, 754. Gąsiorowski: I.

Klecki Jan Antoni, nauki lekarskie rozpo-
czął w uniwersytecie warszawskim, ukoń-
czył w Krakowie, gdzie w r. 1838 stopień
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doktora medycyny osiągnął. Od r. 1836,
bez przerwy przez lat 27 pełnił służbę le-
karską na Pradze, gdzie zjednał sobie wiel-
kie poważanie. Umarł 23 marca 1863 r.,
przeżywszy lat 56.
Hydropum generalis deseriptio. Cracoviae, typ.

St. Gieszkowski, 1838, w 8-ce, str. X, 38. Diss.
inaug. przypisana Andrzejowi Janikowskiemu.

Klecki Waleryan, ur. 2 września 1801 r.
w Włocławku, nauk lekarskich od r. 1821
sluchał w uniw. warszawskim, r. 1824
miał udzielony sobie stopień licencyata
medycyny. W r.1825 został mianowany
lekarzem batalionowym w 5 pułku piecho-
ty liniowój wojska polskiego, następnie
został ordynatorem szpitala ujazdowskiego;
wkrótee potóm powierzono mu szpital za-
łożony na Pradze dla chorych na oczy i na
szkorbut; szpitalem tym zarządzał do roku
1830. Osiągnąwszy w styczniu 1881 r. sto-
pień doktora medycyny, został mianowany
lekarzem sztabowym z przeznaczeniem na
naczelnego lekarza w nowo założonym
szpitalu wojskowym w domu Krzemińskie-
go w Warszawie; następnie założywszy
z polecenia władzy szpital wojskowy w No-
wóm Mieście nad Pilicą, kierował nim
przez kilka miesięcy; po wzięciu Warszawy
przez wojska rosyjskie, został ordynatorem
w szpitalu wojskowym w koszarach ale-
ksandryjskich w Warszawie. W r. 1852
uwolniwszy się ze służby wojskowćj, został
mianowany lekarzem obwodu a następnie
powiatu radomskiego; obowiązki te pełnił
do r. 1841, w którym objął nadzór lekarski
nad więzieniem w Radomiu. W r. 1848
porzucił służbę rządową i oddał się wy-
lącznie praktyce lekarskićj. W ostatnich
latach życia przeniósł się do Warszawy,
gdzie umarł 17 maja 1880 r.
Rozprawa o amputacyach członków tak górnych

jako i dolnych. Warszawa, druk. Łątkiewieza, 1531,
w 8-ce, str. 64. Diss. inaug.

Kleczkowski Maurycy, rodem z Litwy,
po ukończeniu gimnazyum w Wilnie, ma-
jac lat 17 wstąpił w r. 1847 na wydział le-
karski uniwersytetu kazańskiego. Podwóch
latach wtrącony do więzienia, skazany z0-
stał do służby wojskowój w Orenburgu
w stopniu szeregowca. W r. 1857 ułaska-
wiony, udał się do wskazanego mu przez
władzę uniwersytetu charkowskiego i tam
studya lekarskie ukończyłw r. 1860, i nieba-
wem mianowany został ordynatorem kliniki
chirurgicznej.W r. 1862 przeniósł się do Wil-
na, alejuż w roku następnym zmuszony
opuścić kraj, udał się do Paryża, gdzie po
złożeniu egzaminów otrzymał dyplom dok-
tora medycyny w r. 1867. Następnie osie-
dlił się w Epuisser (Cóte d'or) i dotąd tam
przebywa jako lekarz praktyczny.
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Sur les arthrites aiguts eonsócutives aux infiam-
mations des os. Paris, libr. de Luxembourg, 1867,
w 4-ce, str. 52. These.

Kleczkowski Władysław, nie lekarz, fa-
brykant konserwów mięsnych.

Bulion i ekstrakt mięsny jako konserwy z ekono-
micznego stanowiska uważane. Warszawa, M. Or-
a druk. S$. Burzyńskiego, 1879, w 16-ce.
str. 14.
Miasnyj bulion w plitkach kak naturalnyj otwar

miasa w ekonomiczeskom i fizjołogiczeskom znacze-
nii na osnowanii wywodow Libiga i zajawlenij Foita
i Pettenkofera. $.-Petersburg, 1876, w 12-ee, str. 81.

Notice sur Thygitne de Talimentation, ćtudes phy-
siologiques tiróes de eonnaissan ces gónórales et ap-
puyćes d'observations pratiques sur Ialimentation
au point de vue d'hygiene, par... de Vilna, Paris, imp.
Goupy et Jourdan, 1878, w 16-ce, str. 32. j

Notatki tyczące się hygieny pokarmowój, studya
fizyologiezne na podstawie doświadczeń oparte, a do
pojęć ogółu zastosowane. Warszawa, M. Orgel-
brand, 1879, w 16-ce, str. 32 i 14.

Klein Jakób Teodor, przyrodnik, ur. 1685
roku w Królewcu, w r. 1718 został sekre-
tarzem senatu gdańskiego. Um. w Gdań-
sku 17 lutego 1763 r. Wydał bardzo wiele
dzieł treści przyrodniczćj; z rzeczy lekar-
skich ogłosił:

Letter of the plica polonica. (Philosoph. transac-
tions, 1731, str. 57).

Letter of the very large tumor of the eye. (Tamże,
1732, str. 427).

Por. Biographie mód. T. V, str. 435. Ouvier: Hist.
nauk przyr. I, str. 3—9.

Kleinfeldius Mikołaj, rodem z Gdańska.
Deelamatio philosophieca de immortalitate animae.

Lugduni Bat., 1598, w 16-ce, str. 98.
Pathologia secundum genus, hoe est de morbis

eorumque causis et differentiis lib. I. De symptoma-
tibus eorumque causis et differentiis lib. II. Lugduni
Bat., ex off. Plantiniana, 1598, w 8-ce, k. nl. 12, str.
168. Przyp. Zygmuntowi III.

Haller (Bibl. med. pract. II, 301) przytacza jeszcze
inne wydania: Lugduni, 1580. Leydae, 1592, 1618.
Antverpiae, 1598.

Klemens, lekarz dworu kasztelanowej
krakowskićj, przełożył (1778) wspólnie
z Ruszczycem, adjutantem królewskim,
dziełko J. J. Kissena. (ob.).

Por. Roczn. tow. przyj. nauk warsz. T. X, 345,
XV, 154. Gąsiorowski: T. II, 115.

Klementowski Aleksander.
De hyperaemia ceerebri. Mosquae, 1856, w 8-ce,

str. 67. Diss. inaug.

* Klencke H.
O chorobach dzieci. Popularny wykład o racyo-

nalnóm i wczesnóm rozpoznawaniu chorobliwego
usposobienia u dzieci i chorób właściwych dziecięce-
mu wiekowi, jako tóż o stosownóm pielęgnowaniu
tychże aż do przybycia lekarza. Książka dla wy-
kształconych i rozsądnych rodziców. Z 3-go wydania
niemieckiego dzieła D-ra... przetłomaczył Dr. Lud-
wik Wolberg. Warszawa, Wende, w druk, Zawi-
szewskiego, 1882, w 8-ce, k. nl. 4, str. 365.

Klepacki Józef.
De phlebitide traumatica. Kioviae, 1852, w 8-ce.

Diss. inaug.
z Kleparza Jakób, roku 1510 otrzymał

w Krakowie bakałarstwo w naukach wy-



216

zwolonych, jako tóż potćm stopień doktora
medycyny; był kanonikiem łowickim
i skierniewickim.

Por. Oettinger: Rys... str. 146.

Klessen Jan, w drugićj połowie XVIII
wieku był lekarzem szpitala w Willa-
nowie.

Por. Moneta: Sposób ratowania, str. 23, 25.

Kleszczowski Franciszek Józef, urodz.
w Mstowie 1800 r., ukończywszy w r. 1830
nauki lekarskie w Warszawie. pełnił służ-
bę w szpitalach wojskowych; w r. 18382 zo-
stał mianowany lekarzem obwodu piotr-
kowskiego; 1848 r. objął obowiązki leka-
rza zakładów górniczych w Dąbrowie; w r.
1554 przeniósł się do Janowa, skąd wkrót-
ce znowu wrócił do Piotrkowa i tam 238
marca 1874 r. życia dokonał.
Dwa przypadki ciał obcych w drogach powietrz-

nych: 1) Zaduszenie ziarnem tyczkowego grochu.
(Pam. tow. lek. warsz. T. VIII, 1842, str. 47).

2). Wpadnięcie kłosa żyta do dróg powietrznych.
(Tamże, T. VIII, 1842, str. 58).

Zadławienie się kawałkiem kości płaskiej, wyda-
_ lenie kości kaszlem po kilku dniach. (Tamże, T. XI,

1844, str. 214).
Sprawozdanie lekarza lazaretu górniczego Mie-

dzianogóryz r. 1845. (Tamże, T. XVII, 1847, str. 12).
Wpadnięcie kawałka kostki do kanału oddecho-

wego. (Tamże, T. XVIII, 1847, str. 261).
Historya gryppy po r. 1837. (Wyjątek z monogra-

fijnego rękopisu). (Tyg. lek. 1849, Nr. 31, 38, 34).
O powietrzu w opłucnój. (Tamże, 1859, Nr. 20, 21).
Nadto przełożył dzieło Wendta (0b.).

Kleymann Marceli, z Warszawy.
Diss. sur les hómorrhoides. Montpellier, Ricard,

1834, w 4-0e, str. 19. Thtse.

Klikowicz Stanisław, spółczesny ordyna-
tor kliniki chorób wewnętrznych w Peters-
burgu.

Stickstoffoxydul als Anaestheticum bei der Geburt.
(Archiv f. Gynaekol, XVIII, str. 81).
Weitere Untersuchungen iiber die therapeutische

Wirkung des Stiekstofioxyduls. (Petersb. med. Wo-
chenschr., 1880, Nr. 30).

Zakiś azota i opyt jeja primienienia w terapii. Pe-
tersburg, 1881, w 8-ee, str. 140 i 4 nl. Diss. inaug.

Klimkiewicz Marcin, od r. 1812 był leka-
rzem wojska polskiego, po r. 1831 osiadł
w Kurozwękach, gdzie 18 stycznia 1856 r.
pracowitego życia dokonał.

Klingeholz Leopold, Galicianus Wisni-
censis.

Diss. sistens refutationem theoriae cel. Magendii
et adyersariorum circa actionem ventrieuli sub emesi.
Vindobonae, 1829, w 8-ce, str. 31. Diss. inaug.

Klinika. Czasopismo poświęcone umiejętnościom le-
karskim. Redagowane i wydawane przez Zygmunta
Dobieszewskiego. T. I, Rok I. Warszawa, w druk.
J. Jaworskiego, 1866 — 7, str. IV, 440. T. II. Rok II.
Tamże, druk. Jaworskiego, 1867 — 8, str. LV, 404. T.
III. Rok. III. Tamże, 1868, str. II, 228.

Klinika. Tygodnik lekarski, czasopismo redago-
wane i wydawane przez Dobieszewskiego. T. IV.
Rok III. Tamże, 1869, str. IV, 420. T. V. Rok IV.
Tamże, 1869, str. IV, 440. 'T. VI. Rok V. Tamże. 1870,
str. III, 412. T. VII. Rok V. Tamże, 1870, str. IV.

Klessen—Klinika.

412. T.VIII. Rok V. Tamże, 1870, str. IV, 416. T. IX
Rok VI. Tamże, 1871, Nr. 1—9.

Dodatek do czasopisma lekarskiego pod tytułem
Klinika redagowanego i wydawanego przez Zygmun-
ta Dobieszewskiego. Warszawa, 1867, T. I, str. 324.
'P.II. Tamże, druk. Jaworskiego, 1868, str. 341. T.
IIl. Tamże, 1869, str. 298. T.IV. Tamże, 1869, str.
224i1II. T. V. Tamże, 1870, str. 26011IV. T.VI.
Tamże, 1870, druk. Czerwińskiego, str. 289.
Tom pierwszy zawiera:
Markiewicz. Pracewfizyologii nerwów w cią-

gu kilku lat ostatnich dokonane. O innerwacyi serca.
Referat.

Świetlicki. Działanie fizyologiczne naparstni-
cy.p. A. Legroux. Tłomaczenie.
Złobikowski. Sprawozdanie z broszury prof.

Krassowskiego, pod tyt.: „Siem Owariotomii.*
Hilke. O promieniowaniu wykład prof. Tyndall

w uniwersytecie w Cambridge. Tłomaczenie.
Markiewiez. Zmiany w skórze w chorobach

przyrządu oddychania, prof. Traubego. Tłomaczenie.

Kośmiński Zboczenia akkomodacyi i refrak-
cyi oka p. W. Zehender'a. Tłomaczenie.
Dobieszews ki. Prelekcya prof. Billrotha

w Ziirichu. Badania nad odradzaniem się kości po
ich złamaniach. Tłomaczenie.

Markiewiez. Najnowsze prace na polu elek-
troterapii.
Szokalski. Rozstrzygnięcie pytania, czy śmierć

przez powieszenie nastąpiła skutkiem samobójstwa,
czy tóż przez inną osobę dokonanćj zbrodni.
Markiewiez. Dążenia ku jednostce zasady

naukowój w medycynie, Virechow'a. Tłomaczenie.

Tom drugi zawiera:
Ostrowski. O nowotworze zwanym wilk czyli

toczeń. Rozprawa inauguralna.
Uzdowski. O leczeniu wodą w teoretycznóm

zrozumieniu i uzasadnieniu.

Dobieszewski. O znaczeniu siniaków na
opłuenćj, osierdziu i oponach mózgu, uważanych za
znak Śmierci przez zaduszenie, A. Tardieu prof.
Wydz. Sek. Paryz. Tłomaczenie.
Liebkind. Metoda gynekologicznego badania

Syms'a. Sprawozdanie D-ra Kristellera. Tłoma-
czenie.
Markiewicz. Dążenia do jedności zasady

w naukowćj medycynie, Virchow'a (Życie). Tłoma-
czenie.
Dobieszewski. Wpływ małżeństwa na śmier-

telność w obydwóch płciach w Szkoeyi, przez D-ra
James Stark'a. Tłomaczenie. :

Markiewiez. O spotrzebowaniu materyi przy
pracy, wykład D-ra Hermanna. Tłomaczenie.
Wyrzykowski. O zachowaniu się obumarłych

części na wnętrzu ludzkiego ciała ze szczególnym
względem na sórowate zapalenie i gruźlicę płuc.
Wykład prof. Virchow'a. Tłomaczenie.
Markiewiez. Najnowsze badania nad istotą

działania chininy.
Sztam. Czarna śmierć, epidemia wieku XIV.
Lewandowski. Pogląd naukowy na wście-

kliznę psów.
Dobieszewski. Wyskoki jego użycie lekar-

skie. Rozprawa D-ra Gubler'a. Tłomaczenie.
Dobieszewski. O samobójstwie w Europie,

przez D-ra Legoyt. Tłomaczenie,

Tom trzeci zawiera:
Markiewiez. Rys semiotyczny wypróżnień

u dzieci przy piersi będących i o związku zachodzą-
Z pomiędzy zmianami temi a pewnemi postaciami
chorobnemi, D-ra Monti. Tłomaczenie.
Dobieszewski. O działaniu fizyologicznóm

i lekarskićm kofeiny, D-ra Lewen. Tłomaczenie.



Klink.

Mizerski. Objawy gruźlicy płue według Le-
bert'a. Tłomaczenie.

M. Bruner. O dochodzeniu alkaloidów w przy-
padkach polieyjno i sądowo-lekarskich.

Markiewiez. Znaczenie kliniczne przodo-i ty-
łopochyłości macicy, Martina. Sprawozdanie.
Talko. O dioptrycznój organoskopji, somato-

skopji i diaphanoskopji.
Markiewicz. O teoryach odżywiania organiz-

mów zwierzęcych. Wykład Karola Voit'a. Tłoma-
czenie.
Mayzel. Nauka o guzach pod względem anato-

mieznym i klinicznym; profesora Liieke. Tomaczenie.

Tom czwarty zawiera:
Orłowski. O zwężeniach cewki moczowej

u mężczyzn. Rozprawa inauguralna.
Markiewiez. Dążenia do jedności zasady

w naukowćj medycynie, Virchow'a. Tłomaczenie.
Portner. O działaniu soli potażowych na krą-

żenie krwi. Rozprawa inauguralna.

Tom piąty zawiera:
Mayzel. Nauka o guzach pod względem anato-

mieznym i klinicznym, prof. Liicke. Tłomaczenie, 'do-
kończenie).
J.Rogowiez. Sprawozdanie z pracy D-ra I.

Cohnsteina pod tytuł.: Przyczynki do leczenia prze-
wlekłego zapalenia macicy.

K. Dobrski. Trzy główne środki sztuki lecze-
nia, z pism ©. W. Hufeland'a. Tłomaczenie.
Lewandowski. Synopsis wnętrzaków paso-

żytnych (robaków wnętrznych trzewiowych) czyli
systematyczne zestawienie z treściwym opisem: prze-
tworu, ustroju, siedliska, tudzież szkodliwego ich
wpływu, na organizm człowieka i zwierząt domo-
wych. Zastosowane do użytku lekarzy i wetery-
narzy.
Tom szósty zawiera:
Z.Dobieszewski. Rzut oka na urządzenia

szpitalne w niektórych krajach Europy.

Wł Kossecki. O władzy porządkowania ru-
chów zgodnych u żaby.
St Rybieki. Drgawki, właściwe ciężarnym,

rodzącym i położnieom. ?

Klink Edward, urodz. 13 lipca 1850 roku
w Warszawie; ukończywszy nauki gimna-
zyalne w mieście rodzinnóm, zapisał się
w r.1867 na wydział lekarski Szkoły
Głównej; stopień naukowy osiągnąłwuniw.
warsz. 1872 r. W r. 1873 był ordynatorem
szpitala dla cholerycznych na Pradze. W r.
1874 mianowany został ordynatorem klini-
ki chorób wenerycznych i skórnych w szpi-
talu św. Kazarza; obowiązki te pełnił do r.
1876 włącznie. W r. 1875, na mocy kon-
kursu. otrzymał miejsce ordynatora w szpi-
talu św. Kazarza; od r. 1880 jest starszym
ordynatorem tego szpitala. W r. 1877 de-
legowany był przez warsz. Radę miejską
dobroczynności publicznej do zbadania
urządzeń szpitalów wenerycznych i komi-
tetów prostytucyjnych w Petersburgu.
W latach 1871—1879 był sekretarzem do-
rocznym warsz. tow. lekarskiego, a w 1830
do 1882 kierował wydawnictwem Pamięt-
nika jako redaktor.

Kilka spostrzeżeń z oddziału niemowląt ssawców
w Dzieciątka Jezus. (Medycyna, 1878, Nr.

49, 50). ;
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"Badania nad przechodzeniem rtęci, przy weiera-
niach szaruchy, do mlóka karmiąećj. (Tamże, 1874,
Nr. 45. Pam. tow. lek. warsz. 1874, T. LXX, str. 61).

Przypadek łuszezycy (psoriasis) całego ciała. Za-
palenie różowe skóry. Wyzdrowienie. (Tamże, 1875,
Ni):
dE gruźlicy narządów moczo-płeiowych,

symulającój szankry ukryte cewki moczowćj i pę-
cherza. (Tamże, 1875, Nr. 30, 31). j

Kwassalicylowy jako środek do opatrunku szan-
krów. (Tamżo, 1875, Nr. 38).
Dwa przypadki szankrów rozpadowych żrących

(ul. phagedaenica). Kilka uwag praktycznych o le-

czeniu tego rodzaju szankrów. (Tamże, 1875, Nr. 47,
48, 49).
Przypadek spóźnionego przymiotu dziedzieznego.

(Tamże, 1876, Nr. 33).
Jodoform jako lek opatrunkowy przeciw szankrom.

' (Tamże, 1876, Nr. 45, 46).

Ostre ogólne zapalenie mięśni. Podejrzenie zaka-
żenia trychinami. Śmierć. (Tamże, 1875, Nr. 16).

Sprawozdanie z czynności lekarskićj w szpitalu
eholerycznych na Pradze. (Pam. tow. lek. warsz. T.
LXX, 1874, str. 25)
Ocena pracy Stankiewicza H. Dualizm czy unita-

ryzm. (Tamże, T. LXXII, 1876, str. 94). Odpowiedź
Stankiewicza. (Tamże, T. LXXIT. 1876, str. 403).

Untersuchungen iiber den Nachweis des Quecksil-

bers in der Frauenmilch wihrend einer Einreibungs-

kur mit grauer Salbe. (Vierteljahressehrift fiix Der-

matologie und Syphilis. Wien, 1576, 2 Heft, str. 207).
Beobachtungen aus dem St. Lazarushospitale filr

venerische Kranke in Warschau. Schankergeschwiire

der Vaginalportion und der Scheide. (Tamże, 1876

4 zesz.). ?

Owrzodzenia szankrowe A pochwowój maciey

i pochwy. (Medycyna, 1877, Nr. 3, 4, 5).

Sprawozdanie z czynności lekarskiej w oddziale
kobiet publicznych w szpitalu $. Łazarza w Wau-

szawie w r. 187%. (Medycyna, 1877. Nr. 38, 34, 35).
O podskórnych wstrzykiwaniach białkanu rtęci.

(Tamże, 1877, Nr. 25, 26).
Tayuya jako nowy lek przeciw chorobie przymio-

towój. ( Tamże, 1878, Nr. 26).

Owrzodzenia szankrowe odbytnicy (ulcera venerea
ani). (Tamże, 1878, Nr. 50. 51).
Ocena broszury L. Kadlera o leczeniu przymiotu

bez pozostawania w mieszkaniu. (Tamże, 1877,

Nr. 22).

Odprawa p. Kadlerowi. (Tamże, 1878, Nr. 1, 2, 4,

GOP
j Sprawozdanie z wycieczki lekarskiej do Peters-

burga. (Tamże, 1879, Nr. 19, 20, 21, 23, 24, 25. Pam.
tow. lek. warsz. 1879, T. LXXV, str. 411—4507).

Kilka uwag z powodu wycinania „szankrów twar-
dych.* Rzecz czytana na posiedzeniu Tow. lek. warsz.
1879. (Medycyna, 1879, Nr. 42, 43. 44).
O podskórnych wstrzykiwaniach białkanu rtęci.

(Pam. tow. lek. warsz. TP. LXXIII, 1877, str. 388
do 393).

Owrzodzenia szankrowe i pierwotne stwardnienia

przymiotowe na niezwykłych miejscach ciała. (Tam-
że, T, LXXVI, 1880, str. 114—135).

Zapiski terapeutyczne, O działaniu kwasu chryzo-
fanowego w łuszezycy. (Medycyna, 1880, Nr. 21).

Przyżeganie metodą Cheron'a. Arg. nitrieum et

tinet. jodi. Wyskrobywanie Żegadło Paequelin'a.

(Tamże, 1880, Nr. 48).
- W sprawie zapobiegania zarażeń przymiotem przy
obrzezanin. (Tamże, 1880, Nr. 27).

Życiorys i ocena stanowiska naukowego W. Oczki.
(W wydaniu w r. 1880jubileuszowym dzieł W. Ocz-
ki, nakładem warsz. tow. lek. dokonanćm).
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O działaniu Silphium ceyrenaieum w dymienicach
ostrych. (Przegl. lek. 1880, Nr. 35, 36, 37).
O zapaleniu szyjki pęcherza moczowego. (Gaz. lek.

J808;"Nrl, 2
O działaniu naftolu w chorobach skórnych. (Pam.

tow. lek. warsz. 1882, str. 92—114).
Naftalina jako nowy lek do opatrunku owrzodzeń
WE i przymiotowych. (Gaz. lek. 1883, Nr.

w latach 1876 — 1878 dawał sprawozdania z prae
polskich odnoszących się do chorób wenerycznych
i skórnych w Vierteljahrschrift f. Dermatolog:e u. Sy-
philis. Nadto jest stałym spółpracownikiem Roczni-
ka medyeyny polskićj, wydawanego przez J. Rogo-
WICZA.

Kliszowski Piotr, rodem z Kraśnika,
medycyny uczył się w Krakowie i w Pad-
wie, słynął ze swćj biegłości jako lekarz
praktyczny w Lublinie za panowania Zyg-
munta III. Jego czterowiersz łaciński znaj-
duje się w dziele Minadousa..

Por. Dykeyon. biogr. powsz. 608, Rocznik wydz.
poż? 442. Encykl. powsz. XIV, 829. Siarczyński,

Kloczewski Anastazy, ur. w Warszawie
27 kwietnia 1824 r.; ukończywszy warsz.
gimnazyum realne, zamiłowany w naukach
przyrodniczych, (z których złożył specyal-
ny egzamen nauczycielski w r. 1846), czas
niejaki pracował jako technik; w r. 1848
wyemigrował do Francyi i tu rozpoczął
studya lekarskie; w r. 1856 uzyskał w Pa-
ryżu stopień doktora medycyny. Wróciw-
szy do kraju, osiedlił się w Mławie roku
1858, skąd zaraz w r. następnym przeniósł
się do Warszawy, gdzie zajmował się prak-
tyką lekarską do r. 1862, w którym objął
obowiązki lekarza fabryk w Soczewce.
W r. 1868 zmuszony opuścić kraj, udał się
do Paryża. Po powrocie w r. 1666, osiadł
w Żychlinie i tu 22 stycznia 1868 r. złożył
ciężkie brzemię żywota.

Chemia organiczna. Poznań, 1848.
że leczóma. Paris, Rignoux. 1856, w 4-ce, str. 53.

These.

Klokow Teodor Godfryd (Schirwindto-li-
thuanus), ur. 16 lutego 1798 r. w Szyrwin-
dach na Litwie, do gimnazyum uczęszczał
w Tylży, medycyny słuchał w Berlinie od
r. 1814.
"De Fallagi docimasia pulmonum hydrostatica. Be-

rolini, typis Joannis Frid. Starekii, 1821, w 8-ce, str.
35. Diss. inaug.

Klonowski Piotr, rodem ze Żmudzi.
De paracentesi abdominis. Vilnae, typ. Basilianis,

1828, w 8-ce, str. 27,
* Klos M.
Domowa gimnastyka dla płci żeńskićj, praktyczny

wykład wykonywania ćwiczeń ciała zapewniających
zbawienne rozwinięcie sił i wzmoenienie zdrowia,
ułożone według dzieła D-ra... przez I. B. Wagnera,
z 27 drzeworytami w tekście zamieszezonemi. War-
szawa, nakł. A. Nowoleckiego księgarza, w druk.
K. Kowalewskiego, 1859, w 8-ce, str. 105,

Kluczenko Bazyli, w r. 1870 został mia-
nowany asystentem w klinice chirurgicz-

Kliszowski-—Knoeffel.

nćj prof. Bryka w Krakowie, późnićj był
fizykiem miasta Seretu; w r. 1876 objął
obowiązki lekarza powiatowego w Staro-
żyńcach na Bukowinie.
Wiadomość o wodanie chloralu. (Przegl. lek. 1870,

Nr. 6, 7, 9, 10, 11).
Torbiel jajnika lewego z wieloma przegrodami

(eystovarium multiloculare sinistrum) przyrośnięty
w lżejszym stopniu. Wycięcie jajnika (ovariotomia),
zejście śmiertelne. (Tamże, 1871, Nr. 9, 10).
Sprawozdanie roczne z kliniki chirurgicznój prof.

Bryka w Krakowie r. 1870/71. (Tamże, 1871, Nr.
48, 49).
Przyczynek do statystyki kaszaka. (Tamże, 1872,

Nr. 31, 82, 38).
O leczeniu ran postrzałowych stawu kolanowego.

Sprawozdanie z prac najnowszych zagranieznych.
(Tamże, 1874, Nr. 10). :

O raku wargi dolnój. (Tamże, 1874, Nr. 18),

Kłossowski Bolesław Józef, ur. we Wrze-
śni r. 1837, do gimnazyum uczęszczał wPo-
znaniu, medycyny uczył się (1857—1862)
w Wrocławiu.
De carie columnae vertebralis. Vratislaviae, typ.

A. Neumanni, 1862, w 8-ee, str. 27. Diss. inaug.

Kłossowski Ludwik, około r. 1850 był le-
karzem powiatu włocławskiego.
Wiadomości dla chorych potrzebujących kuracyi

wodami Oiechocińskiemi. Wrocław, druk. Teodora
Buchholtz, 1852, w 12-ce, str. 84.

* Knigge Adolf Franciszek Fryd. Ludwik
(1432— 1196).
O wychowaniu dzieci od pierwszych chwil rozwija-

nia się ich władz fizycznych i umysłowych. Z 10 ory-
ginalnego w r. 1828 wydania poprawnego i pomno-
żonego przez F. P. Wilmsena, z niemieekiego wolno
przełożył J. N. Kurowski. Warszawa, druk. J. A.
Rylla, 1830, w 8-ee, str. VIII, 135.

Knobloch Michał Ludwik, rodem z Wilna.
De canero mammae. Erfordiae, 1745, w 4-ce.

Knoeffel (Cnoeffel) albo Cneuffel Andrzej,
rodem z Budyszyna, lekarz nadworny Wła-
dysława IV i Jana Kazimierza, trudnił się
sprzedażą leków tajemnych. z czego do
wielkiego doszedł majątku. Należał do or-
szaku Krzysztofa Opalińskiego, którego
Władysław IV wysłał 1645 r. do Paryża,
w eelu zaślubienia Maryi Ludwiki Gronza-
gi. Umarł w vbozie pod Toruniem 24 gru-
dnia 1658 r.
De diaeta medicorum opprobrio podagra. Argento-

rati, 1638,w 4-ce.
Exercitatio quae Augustini Oorradini ealumnias et

curationem in febribus acutis perstringit et suam
medieinam hujus epidemiae pestilentis eommendat.
Alethopoli, 1654, w 16-ce.
Methodus medendi febribus pestilentialibus et epi-

demicis. Argentorati, 1655, w 12-ce.
Epistola de podagra eurata per D. Andream Cneuf-

felium. Amsterdami, 1643, w 4-ce, str. 118. (Wy-
dany przez K. Arciszewskiego, oficera wojsk holen-
derskich w Brazylii, zawiera opis choroby tegoż Ar-
ciszewskiego, jako również sposób leczenia dny
u Władysława IV).

"Toż, tamże, 1645, w 8-ce.
Toż, Górlitz, 1681, w 12-ce,
Qonsilium, prognosis et euratio affectionum Vladi-

slai IV familiarium.
Arcana et speciosa remelia antiarthritiea,



Knoeffel—z Kobylina.

Apologia wegen eines iibel eurirten Glied-
schwamms. Leipzig, 1645, w 12-ce.

Por. Biographie mód. III, 290. Gąsiorowski: II,
274., 426. Jócher: Allg. Gelehrt. Lex. I, 1977. Niem-
cewiez: Zbiór pamiętników o dawnej Polsee. III, 319.
Haller: Bibl. med. pract. II, 568, 689. III, 345. Hal-

ler: Bibl. chir. I, 348.

Knoeffel albo Gneuffel Andrzej, brat młod-
szy poprzedzającego, ur. w Budyszynie, był
lekarzem nadwornym biskupa warmiń-
skiego a także króla Michała i Jana III.
Umarł 1699 r. w Malborgu, gdzie urząd
burmistrza sprawował.
Febris peculiaris alterius brachii, frigus, inde ca-

lor, (Ephemerid. nat. eurios. Dec. 1. ann. III,
obs. 205).
In hydropico agmen novem calculorum felleorum

sibi coaptatorum. (Tamże, obs. 206).
Uvina suppressa sibi per umbilieum viam aperuit.

(Tamże, obs. 208).

Qlyster in iliaeo per os rejectus, funesto ventu,
(Tamże, obs. 209).
Ardor stomachi

obs. 210).

Urina erassa in qua multum sabuli, et quae manu-
bus tanquam filamenta necesse erat de matula exi-
mere. Sanat spiritu vitrioli. (Tamże, Dee, II ann. IV,
obs. 58).

In vidua hydropica lien ealeulis plenus, in rene
dextro ealeulus pelvim replens, uterus totus cartila-
gineus. (Tamże, obs. 57).

Post febrem petechialem, hydrops, ieterus niger,
tamen ut sanari posset. (Tamże, obs. 58).

Gangraena infantis spiritu acido superata. Ad va-
riolarum vitandas foveas lotio ex saccharo saturni.
(Tamże, obs. 60).

Bis a vipera in brachio demorsus facile sanatus,
sudore moto in Marchia Brandeburgica. Alius ta-
men in femore demorsus eum nullo praesidio se mu-
nuisset, utique periit. (Tamże, obs. 62).

Dolor pleuritieus sed vagus, per universum corpus
aberrans in usque pedes, calidis linteis cedens.
(Tamże, obs. 63).

Post ischuriam ren dexter pene lapideus, et via ad
pelvim elausa (Tamże, obs. 64).

In puella quinquinni lapis in utero.
obs. 65).

Gravissimae otalgiae exempla,
(Tamże, ann. VI, VIII, obs. 82).

Arthritis, raro exemplo etiam vitales museulos in-
vasit, eollum, spiritum et vocem suppressit et degluti-
tionem, quo malo aeger periit. (Tamże, obs. 83).

A$r inspiratus ore et nare compressis, de aure exit,
quae obtuse audiebat. (Tamże, obs. 85).

Knolle Jan Fryderyk, Fraustadius Po-
lonus.
De ossium earie venerea. Lipsiae, 1763, w 4-ce,

str. 48. Diss. inaug.

Knothe Adolf, rodem z Podola.
Rhinoplastices ars amissas restituendi nares.

Diss. inaug chirurg. Vilnae, Mareinowski, 1823,
w 8-ce, str. 66.

Knothe Ernest.
Diss. inaug. medieo-praet. de cholera verna. Vil-

nae, 1823, w 8-ce. str. 20, karta 1.

Knothe Ludwik, z Podola.
Diss. inaug. med. praetiea de plica. Vilnac, Mar-

cinowski, 1830, w 8-ee, str. 61.

nitri dosi sublatus. (Tamże,

(Tamże,

etiam lethalia.
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Knypiński Antoni, ur. 1882 r. w Pobie-
dziskach, do gimnazyum uczęszczał w Po-

"znaniu i w Trzemesznie, nauk lekarskich

słuchał od .r. 1853 w Wrocławiu, późnićj

w Berlinie.
De metrorrhagia post partum. Berolini, Schade,

1857, w 8-ce, str. 36. Diss. inaug.

Kobuzowski Bogusław Mora, ur. w Suli-

strowój, w powiecie krośnieńskim; stopień

doktora medycyny osiągnął w Wiedniu

r. 1843. Przez kilka lat był lekarzem
w szpitalu powszechnym we Lwowie,

a blizko 8 lat przy domu karnym w Rze-

szowie; stąd przeniósł się na lekarza po-

wiatowego do Turki, gdzie umarł 30 kwiet-
nia 1868 r., przeżywszy lat 51.

Geschichtlich-kritisehe Darstellung der gericht-

lichen Medizin. Wien, Ueberreuter, 1844, w 8-ce, str.

68. Diss. inaug.

Kobylański Franciszek, ur. 10 paździer-

nika 1922 r. we wsi Mechnieach, w powie-

cie ostrzeszowskim, w W. Ks. Poznań-

skióm. Po ukończeniu nauk gimnazyalnych

w Piotrkowie i odbyciu obowiązkowej

słażby w wojsku pruskióm., w r. 1847 za-

pisał się na wydział lekarski uniw. wro-
cławskiego, w r. 1851 przeniósł się do

Wiirzburga i tam w roku następnym osią-

gnął stopień doktora medycyny, chirurgii

i akuszeryi. W latach 1854—1858 zajmo-

wał się wykonawstwem lekarskióm wZduń-

skiej Woli, w gub. kaliskićj, Wr. 1358

powołany był na urzędnika do szczegól-

nych poruczeń w interesach służby zdro-

wia przy Komisyi Spraw wewnętrznych

i duchownych i tegoź roku mianowa-

ny ordynatorem szpitala Dzieciątka Je-

zus. W r. 1866 został pomocnikiem naczel-

nego lekarza tegoż szpitala; w r. 1568 objął

po śmierci Lie Bruna obowiązki lekarza na-

czelnego, a zatwierdzony na tój posadzie

r. 1873, dotychczas na nićj pozostaje.
Ueber den indischen Hanf mit besonderer Riiek-

sicht auf seine wehenbefórdernde Wirkung. Wiirz-
burg, Becker, 1852, w 8-ce, str. 31. Diss. inaug.

O chorobie w m: Kole. (Tyg. lek., 1865, Nr. 18).

z Kobylina Andrzej Glaber, już w końcu
XV wieku uczył gramatyki w szkole przy

kościele św. Jana w Warszawie. Do album

akademii jagiellońskićj wpisany r. 1518,

stopniem bakałarza nauk wyzwolonych

uwieńczony został w r. 1520, a stopniem
mistrza w r. 1581. spółcześnie z J. Stru-

siem. Był on czlonkiem kollegium mniej-
szego a potem większego w wydziale filo-
zoficznym, a także seniorem bursy filozo-
fów. Pomimo stopnia lekarskiego nie na:

leżał, jak się zdaje, do profesorów tego wy-
działu. Umarł około 1548 r. Andrzej z IKo-

bylina należał do najuczeńszych pisarzów
polskich w początkach XVI stólecia; poję-
ciami swemi wyprzedzał wiek, w którym
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Żył; a jako gorliwy rozkrzewieiel języka
i piśmiennictwa narodowego, jako tłomacz.
iwydawca wielu ważnych dziel, wieko-
pomne położył zasługi.

Problemata Aristotelis: Gadki z pisma wielkiego
philosopha Aristotelesa, y tóż innych mędrców tak
przyrodzoney jako i lekarskiey nauki z pilnością wy-
brane. Pytanie rozmaite o składności człowieczich
członków rozwiązujące, ku biegłości rozmowy ludz-
kiey tak rozkoszne jako y pożyteczne. Kraków, Fl.
Ungler, 1585, w 8-ce, 15 ark. (Trzy edyc.) Ded. Hed-
widze z Kościelca, kasztelan*e żarnowskiej.

Toż, Kraków, Scharffenberg. 1535.
Rządzenie bardzo dobre przeciw powietrzu moro-

wemu. Kraków, Ungler, 1542 (przy Zielniku Sien-
nika).

Nauka barzo użyteczna y pot zebna o puszczaniu
krwie ku zdrowiu człowieka, a zwłaszcza ukazanie,
którey żyły cięcie któremu niedostatkowi pomaga
przez mistrza Jędrzeja z Kobylina pospólstwu poda-
na. Kraków, Ungler, 1542, fol.

Toż, tamże, 1535 (?).
Toż, przy Zielniku Spiczyńskiego, 1542, list 190a

do 194a.
Nauka położnie ratowana i leczenia.

1541 (2).
Nauka położnie ratowania y leczenia przez mi-

strza Andrzeja z Kobylina napisana y nowo wydana.
Kraków, w druk. Piotrkowczyka, 1559, w 4-ce.

Toż, tamże, 1618.
Qompendiosa totius logice alias sermotionales phi-

losophie, guam alii trivium vocant encielopedia, in
modum enchiridii apposite redaeta. Cracoviae, ex
off. Ungleriana, 1539, w 8-ce, k. nl. 34.

(Gramatyczne reguły). Kraków, M. Seharftenberg,
1542.

Psałterz albo kościelne Spiewanie króla Dawida,
nowo pilnie przełożony z łacińskiego języka w pol-
ski, według szezerego textu. Kraków, H. Vietor,
1532, w 8-ce, 141 k. i 4nl. Inne wydanie 1535,
w 12-ee. (Zołtarz Walentego Wróbla).

Polskie wypisanie dwoiey krainy świata, którą po
łacinie Sarmatją, takież y lud tam przebywająci zo-
wą Sarmate. iakoby zawsze gotowi a zbroini. Gdzie
też obiawione są niektóre dawne dzieje polskie.
Z wypisania D. Macieja Miechowity dopiero wyłożo-
ne. Kraków, Fl. Ungler, 1535, w 8-ce.

Wypisanie dwoiey sarmatskićej krainy, iedney,
która leży w Azyey, ściągając się ku wsehodu słoń-
ca, drugiey, która w Kuropie ku północy a ku za-
chodowi ściągając przez Doktora Macieja Mieelio-
witę łaciną wypisane a ku pospolitego człowieka po-
żytku na polską rzecz wyłożone. Kraków, Mar.
Scharftenberg, 1545, w 8-ce, k. 16, str. 116.

Toż, Kraków, Vietor, 1541.

Por. Gąsiorowski: 1. e. I, 342, 368. L. Łukaszewicz:
Rys dziejów piśmiennictwa, str. 38. Maciejowski: Pis-
miennietwo, II, 137. Dodatki do piśmiennictwa, str.
582. Bartoszewicz: Hist. lit. pols. 75, 344. Jocher:
Obraz bibl. hist. II, 21, 140. Roczn. wyd. lek. III,
439. Arnold: Monum. hist. nat. 45 Bandtke: Hist.
drukarń, 312. Bentkowski: ]. e. II, 442. Encykl. pow.
1X, 951. Oettinger: 1. e. 157. Bibl. warsz. 1869, M. II,
515—524,

Kobyliński, lekarz praktyczny w Lubben-
hofie pod Wolmarem w Liffdandyi.

Trzy przypadki położnicze. 1. Położenie głowo-noż-
ne dziecka. 2. Głowa w macicy. 3. O działalności
piołunu na macieę. (Tyg. lek. 1857, Nr. 21).
O leczeniu zapaleń, mianowicie piersiowych i oczu,

bez przelewu krwi, (Tamże, 1857, Nr. 46).

Kraków,

Kobyliński—Kochański.

Kamień w gruezole ślinnym podszczękowym. (Tam-
że, 1859. Nr. 8).
Doświadezenia w dławcu czyli błoniey. (Tamże,

1865. Nr. .8).

Kobyliński Franciszek, ukończywszy na-
uki lekarskie r. 1872 w Wiedniu, doskona-
lił się tamże przez lat kilka w dentystyce.
W r. 1870 złożył powtórnie egzamen le-
karski w uniwersytecie kazańskim. Odr.
18/9 przebywa w Warszawie, zajmując się
wyłącznie dentystyką.
Re — i transplantacya

XXTY, 1880, Nr. 25, 23),
Szkodliwy w pływ zgrzytania i szezękościsku na zę-

by. Zaradzenie złemu na drodze mechanicznćj. (Tam-
że, 1882, Nr. 16).

Koch Jan, rodem z Podola.
De triehiasi. Vilnae, 1825, w 8-ce, str. 45, 1 k.

Dias. inaug.

Koch Jan Oświata, ukończywszy nauki
lekarskie w Berlinie, wstąpił jako lekarz
w szeregi wojska pruskiego. Kampania
1806 r. zaskoczyła go we Wrocławiu; po
kapitulacyi, wzięty do niewoli, przeszedl
do służby w wojsku polskićm i odtąd przy-
branćj ojczyźnie poświęcił swe prace

zębów. (Gaz. lek. T.

z rzadkim zapałem, gorliwością i zapar-
ciem samego siebie. Brał udział w ówczes-
nych walkach. grzmotem dział napełniają-
cych wszystkie kraje Furopy; w bitwie pod
Raszynem otrzymał krzyż wojskowy ofi-
cerski, Po organizacyi wojska polskiego,
został lekarzem w pułku 2 strzelców pie-
szych, następnie sztabslekarzem bateryi ar-
tyleryi pieszćj. Po r. 1831 jako emeryt
osiadł w Kocku, gdzie przez lat 40 nie było
eałowieka popularniejszego i przez wszyst-
kich bardzićj kochanego. Za usługi oddane
krajowi nagrodzony został klejnotem szla-
checkim; za wzorowe gospodarstwo meda-
lem złotym tow. rolniczego. W r. 1863
obchodził 50-letnią rocznicę zawodu lekar-
skiego; wówczas Tow. lek. warsz. zaszczy-
ciło go dyplomem członka honorowego a oby-
watele powiatu Radzyńskiego dla upamię-
tnienia pólwiekowych zasług jego, zebraną
summę rs. 459 przesłali jako dar imieniu
Jana Oświaty Kocha do kasy wsparcia
wdów i sierot po lekarzach. Um. 8 stycznia
1864 r. w Tulnikach, w powiecie radzyń-
skim.

Kochański Wiktor, ur. w Wilnie 1809 r.,
ukończywszy nauki lekarskie w uniw. ro-
dzinnego miasta 28 grudnia 1829 r., przy-
był do Warszawy. Początkowo pełnił obo-
wiązki lekarza wojskowego, r. 1832 prze-
szedł do służby cywilnćj 1 został ordynują-
cym a od1835 do 1849 naczelnym leka-
rzem szpitala św. Ducha. Nadto od r. 1838
do 1841 był pomoenikiem dyrektora insty-
tutu położniczego. W r. 1834 powołany na
ezlonka honorowego tymczasowego komi-
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tetu lekarskiego, w r. 1836 został miano-
wany członkiem Rady lekarskićj, 1849—
pomocnikiem Inspektora a 1557—glównym
Inspektorem służby zdrowia w Królestwie
Polskióm i na tóm wysokióm stanowisku
pozostawał do r. 1865. Główne zasługi K.
polegają w rzeczy urządzenia służby zdro-
wia cywilno-lekarskićj i służby weteryna-
ryjnój; za jego staraniem i przy jego współ-
działaniu wydane zostały instrukcye i prze-
pisy sanitarne, podręcznik medycyny sądo-
wćój i policyi lekurskićj; jego inicyatywie
winna swe powstanie instytucya babek
wiejskich. Um. 19 stycznia 1878 r.
Specimen inaug. physiologieum de voce. Vilnae,

typ. J. Zawadzki, 1829, w 8-ce, str. 86.
O idiopatycznóm rozszerzeniu się źrenicy; skutecz-

ne użycie sporyszu. (Pam. tow. lek. warsz. T.I,
1837, str. 88).

Toż, po niemiecku w Berlin. med. Central. Zeit.
1838. ;
Robaczek (hexateridium cysticereus cellulosae)

wżyle ramieniowój. (Pam. tow. lek. warsz. ygd;

1839, str. 38).
O środkach ochraniających od wniesienia zarazy

księgosuszu w obręb Królestwa Polskiego. Warsza-
wa,wdruk. S$. Orgelbranda, 1861, w 8-06, Str. 4,
204 i VI.
O grzebaniu ciał zmarłych. Warszawa, druk.

Strąbskiego, 1846. w 8-ce, str. 329, nl. 28, VII tab.
Akt uroczystego otwarcia r. 1857 ces. król. warsz.

medyko-chirurgicznój akademii oraz wiadomości do-
tyczące pierwszego jój urządzenia. Warszawa,
w 4-0e, str. 34.

Pierwsza szkoła chirurgiczna w Warszawie. Rys
historyczny. (Gaz. lek. T. XXV, 1878, str. 79—50,
87—83). i

Urządzenia odnoszące się do grzebania ciał zmar-
łych. (Tamże, T. XXVII, 1879, str. 125 — 127, 106
do 108).
(Wspomnienie pośmiertne o Kochańskim ogłosił

Tyrchowski w Kłosach, Nr. 669, T. XXVI).

Koczorowski Walenty, nauki lekarskie
ukończył w Krakowie, wykonawstwem le-
karskióm trudnił się w Królestwie, um.
w Piotrkowie 18 października 1878 r.,
gdzie przebywał lat 19. Przekazał cały
swój majątek na stypendya i nagrody za
prace naukowe.

Por. Pam. tow. lek. warsz. 1879, T. LXXV, str. 288.

Koczyński Antoni, młodszy brat Michała,
prof. w uniw. jagiellońskim, otrzymawszy
r. 1853 w Krakowie stopień doktorski,
osiadł w Nisku, jako lekarz wolno-prakty-
kujący. Umarł tamże, 30 września 1854 r.,
mając lat 33.

_ Koehier Klemens, ur. w Bydgoszczy 9
lipca 1640 r., nauki gimnazyalne pobierał
w Poznaniu i Ostrowiu, medycyny słuchał
w Wrocławiu, Gryfiii Berlinie i tam 1869
roku dyplom doktorski osiągnął. Obecnie
praktykuje w Kościanie.
Ueber intrauterine Sehaedel - [mpressionen der

Neugeborenen. Berlin, Lange, 1869, w 8-ce, „str. 34.

Diss. inaug.
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Praktyczny poradnik dla matek, podług 12 wyda-
nia D-ra Chavasse: Adviee to a mother. opracował...
Poznań, Leitgeber, 1877, w 8-ce, str. TVi 155. (Oce-
nił H. Jordan w Przegl. lek. 1877, Nr. 23).
: a wydanie drugie. Tamże, 1850, w 8-ee, str. VI

1 100.

Przypadek wrodzonego potwornego ukształtowa-
a 2 części kręgosłupa. (Medycyna, 1577,
NT. a

Pod pda trądu plamistego Wkaleczącego. Rzecz

czytana na walnóm zebraniu Tow. Przyj. Nauk, Sek-

ka d. 19 grudnia 1876 r. (Przegl. lek. 1877, Nr.

8; 9
;Rin Fall von Lepra maculosa mutilans. (Berl. klin.

Wochenschr., 1870, Nr. 46).
Przyczynek do działania karaczanów (Blatta

orientalis). (Przegl. lek. 1878, Nr. 21).

Podofilin, środek przeciw kamieniom żółciowym

i przeciw zatwardzeniu. (Gaz. lek. T. XXV, 1578, str.

121—129).
Ciepłe okłady na głowę jako środek powstrzymu-

jący krwotok maciezny. (Tamże, T. XXIV, 1878, str.

113—115).
Magnesia borocitriea przeciw kamieniom nórko-

wym i pęcherza moczowego. (Przegl. lek. 1879,
Nr. 26).

Pielęgnowanie skóry, włosów i zębów. Warsza-
wa, druk. Ziemkiewicza i Noakowskiego, 1879,
w $-ce, str. 31. (Osobn. odb. z dwutygodnika Zdro-
wie, 1878, Nr. 10, 11, 20, 23).

Koehler Ludwik, ur. w Warszawie 27

listopada 1799 r.; ukończywszy liceum

warszawskie, zapisał się 1817 r. w poczet

uczniów szkoły lekarskićj, ale już w roku

następnym. udał się do uniwersytetu ber-

lińskiego, gdzie przez trzy lata gorliwie

nad medycyną pracował. Następnie w ce-

lu udoskonalenia się w obranćj nauce zwie-

dził zakłady naukowo-kliniczne w różnych

krajach Europy, a powróciwszy do kraju,

osiągnął r. 1827 w uniwersytecie uleksan-

dryjskim stopień magistra medycyny. Te-

goż jeszcze roku opuścił Warszawę i udał

się do Paryża w celu przyswojenia sobie

metody operacyjnój znakomitych chirur-

gów francuzkich. Otrzymawszy w szkole

lekarskićj paryzkićj 1830 r. stopień dokto-
ra medycyny, powrócił do Warszawy i roz-

począł zawód lekarza praktycznego w ów-
czesnym. szpitalu Ś. Ducha, a w kilka mie-

sięcy późnićj mianowany został ordynato-

rem Ww szpitalu starozakonnych; w r. 1838

został naczelnym lekarzem tego szpitala

a w dwa lata późniój 1340 r. objął ster le-

karski w Domu Zdrowia na Ordynackiem,
jako dyrektor tego zakładu. W tymże cza-

sie został członkiem Rady lekarskićj i Ra-

dy opiekuńczćj zakładów dobroczynnych.
W uznaniu zasług naukowych wiele to-

warzystw lekarskich obrało go swym

członkiem (warszawskie, wileńskie, ber-

lińskie, moskiewskie, wiirzburskie, drez-

deńskie, krakowskie), Um. 20 listopada
1871 r., przebywszy ośm lat ostatnich
w ciężkióm cierpieniu, Bogaty swój księgo-

zbiór zapisał tow. lek. warsz. a narzędzia
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chirurgiczne wydziałowi lekarskiemu szko-
ly głównćj warsz,
Wiadomość o chorobie zjawionćj w Paryżu. Wy-

jęta z listu pisanego 12 paźd. 1828 r. (Pam. lek.
warsz. 'T. I, str. 535).
O nowym sposobie tamowania krwotoków z arte-

ryii wen w czasie większych operacyj (torsio vaso-
rum). (Tamże, T. II, str. 263—278),
O oddzieleniu za pomocą operacyi zrakowaciałej

szyi macicznój i całćj macicy. (Tamże, str. 395—410).
Des rótrócissements de Iuretre et de leur traite-

ment. Paris, Didot, 1830, w 4-ee, str. 61. These.
Rocznik szpitala starozakonnych. Zdanie sprawy

z czynności rocznych w oddziale chirurgicznym szpi-
tala starozakonnych w Warszawie, od 1 stycznia
1853 r. do 31 grudnia 1833 r. Warszawa, w druk.
rządowój, 1835, w 4-ee, str. 63, 1 ryc. i 2 tab.

Toż, od 1 stycznia 1884 r. do 381 grudnia 1834 r.
Rok II. Warszawa, w druk. rządowćj, 1835, w 4-ce,
str. 53, 2 tab.

| Toż, od 1 stycznia do 31 grudnia 1886 r. Rok III.
Warszawa, w druk. rządowej, 1836, w 4-ce, str. 61,
2 tab. ;
Wyłuszczenie jądra zrakowaciałego. (Pam. tow.

lek warsz. T. I, 1837, str. 13).
Kruszenie kamieni pęcherzowych.

1837, str. 13).
Operacya stwardniałego jądra niezwykłój wiel-

kości, powikłanego wodną puchliną jądra (hydrosar-
coceele). (Tamże, T. I, 1837, str. 195).

Spostrzeżenia uleczonych zwężeń kanału moczowe-
go kateterami grubemi. (Tamże, T. I, 1837, str. 651).
O kreozocie (1834). (Tamże, (U. I, 1837, str. 20).
Użytek pompki pneumatycznój do leczenia przepu-

klin uwięzionych (1834). (Tamże, T. I, 1837, str. 23).
Szczękościsk i skołowacenie z przyczyny trauma-

tyeznćj. (Tamże, T. I, 1837, str. 29).
Operacya polipa zajmującego całą jamę otehłani

i obiedwie jamy nosowe. (Tamże, T.I, 1837, str. 197).
Elephantiasis pudendorum. (Tamże, 'T. l, 1837,

str. 206). ;
Zdanie sprawy z prac i czynności Tow. lek. warsz.

zr. 18386. (Tamze,'T. I, 1837, str. 189).
Toż, z r. 1837. (Tamże, T. II, 1839, str. 1).
Wyjęcie znacznej części szczęki dolnój siłą natu-

ry oddzielonćj. (Tamże, L. II, 1859, str. 18).

Przywrócenie 15-letniemu chłopcu, głuchonieme-
mu od urodzenia, słuchu i mowy przez zastrzykiwa-
nie środków lekarskich do trąby Eustachiusza. (Tam-
że, ©. II, 1889, stu. 18).

Zatrucie kwasem siarczanym.
1840, str. 35).

Uleeczenie wodnćj puchliny jądra sposobem Vel-
peau. (Tamże, T. III, 1840, str. 54).

Zarośnięcie ujścia macicznego; operacya. (Tamże,
T. III, 1840, str. 57).

Sareoma earcinomatosum testieuli, przepuklina
mosznowa, castratio. (Tamże, T. V, 1841, str. 198).
Wodna puchlina jąder (hydrocele tunieae vagina-

lis). (Tamże, T. V, 1541, str. 202).

Zebranie się cieczy w klatce piersiowój; thoraco-
centesis. (Tamże, T. V, 1841, str. 209).

Narośl grzybowata na dziąsłach (epulis); operacya.
(Tamże, T. V, 1841, str. 207).

ilernia  eruralis  inearcerata,
smierć. (Tamże, T. V, 1841, str. 204).
O ljęcie zrakowaciałych sutek. (Tamże, T. V, 1841,

str. 211). ł
Olbrzymie powiększenie gruczołów limfatycznych

na szyi, leczenie extr. conii maeulati, suchoty;
śmierć. (Tamże, T. V, 1841, str. 213).

Przeistoczenie grzybowate kolana (fungus medul-
laris), amputacya. (Tamże, T. V, 1841, str. 216).

(Tamże, T. I,

(Tamże, T. III,

odprowadzenie;

_Koehler—Koellner.

Gonarthrocace, amputacya. (Tamże, T. V, 1841,
str. 219). ,

Niektóre wypadki chirurgiczne w szpitalu Izrae-
liekim Warszawskim. (Tamże, T. Y, 1841, str. 198.
T. VI, 1841. str. 305).

Ropień kości w stawie kolanowym; amputacya.
(Tamże, T. VI, 1841, str. 283).

Ropienie kości goleniowćj. (Tamże, T. Vf, 1841,
str. 296).
Dobrowolne złamanie się kości udowej (fraetura

spontanea). (Tamże, T. VI, 1841. str. 307).
Oparzenie ciała. (Tamże, T. VI, 1841, str. 309).
Qzarna krosta (pustula maligna). (Tamże, T. VI,

1841, str. 313).
W rzód rakowaty na poliezku lewóm. (Tamże, T.

VI, 1841, str. 311).
Róża zajmująca częściowo całe ciało. (Tamże, T.

VII, 1842, str. 62).
Spina bifida. (Tamże, T. XIII, 1845, str. 248).
Rak jajnika. (Tamże, T. XIV, 1845, str. 223).
Matieo. (Tamże, T. XV, 1845, str. 85, 2 p.).
Wrodzone zarośnięcie nozdrzy. (Tamże, T. XVI,

1846, str. 62).

Rak otaczający gardziel pie:ścieniem. (Tamże, T.
XXIII, 2 p., 1850, str. 25).
Rak gardziela; otwór owrzodzenia zatkany przyro-

słym do gardziela płucem. (Tamże, T. XXIII, Żp.,
1859, str. 26),
O leczeniu ran podwodnóm czyli za pomocą cią-

głych kąpieli miejscowych. (Tamże, "r. XXY, 1851,
str. 181).

O chirurgicznóm zastosowaniu
(Tamże, T. XXXVII, 1857, str. 42).
sa. glicerynowa. (Tamże, T. XLIII, 1860, str.

)+ ł
Konkrement w przewodzie gruczołu podjęzykowe-

go. (Tamże, T. XLIII, 1860, str. 304).
Tętniak w przegubiu łokciowóm, uleczony za po-

mocą nacisku. (Tamże, T. XLIII, 1860, str. 309).

Leczenie głuchoty sposobem panny Clóret. (Tam-
że, T. XLIII, 1860, str. 448. 'T. XLIV, 1860, str.
119, 121).
Przyrząd Sales-Girona służący do zamienienia

w drobną rosę płynów. (Tamże, T. XLIV, 1860,
str. 3493).

Kąpiele pyłowe zaprowadzone w Warszawie przez
Hamn a, wedle prawa odkrytego przez Milego. (Tam-
że, TP. XLIV, 1850, str. 351).

Wspomnienie pośmiertne o Szwenekim Fryderyku.
(Tamże, T. XLV, 1861, str. 50).

Lesiński Teofil, wspomnienie pośmiertne. (Tamże,
T. XLV, 1861, str. 51),
Masłowski Andrzój, radea prawny Tow. lek. war.,

wspomnienie pośmiertne. (Tamże, T. XLV, 1861,
str. 53).

Pielgrzymki dzieci. Przyczynek do dziejów epide-
mii chorób umysłowych. (Tamże, T. LIII, 1865,
str. 383).

Kilka słów o stanie dzisiejszym medycyny we
Francyi. (Biblioteka warsz., 1842, T. TV, str. 653).

Koellner Maurycy, ur. w r. 1813 w Krze-
piecach, w latach 1833 — 1838 słuchał nauk
lekarskich w szkole medyko-chirurgicznój
w Berlinie; złożywszy w r. 1839 egzamen
gimnazyalny tamże, dopełnił wykształce-
nia lekarskiego w wydziale lekarskim
wszechnicy berlińskićj i w r. 1841, 9 lipca,
stopień doktorski osiągnął. Obecnie prak-
tykuje w Kole.
De placentae infammatione. Berolini, typ. Nietac-

kianis, 1841, w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.

elektryczności.



Koenig—Kolaczek. -

Cholera epidemiezna w Kole. (Tyg. lek. 1866,
Nr. 38).
Dławiee (angina membranacea) w mieście Kole.

(Tamże, 1867, Nr. 46).

* Koenig Franciszek.
Chirurgia szczegółowa. Przekład dzieła: Lehr-

buch der speciellen Chirurgie fiir Aerzte und Studi-
rende von Dr. Franz Koenig, Prof. in Rostock. Berlin,
1875, przez D-ra Ottona Schreibera. Warszawa,
czcionkami Gaz. lek., 1876, w 8-ce, str. VI, 750, 2,
z drzeworytami.

Koerner Stanisław, zamieszkały w Willa-
mowicach, w powiecie bielskim.

List o stosunkach higienicznych ludu wiejskiego.
(Przegl. lek. 1879, Nr. 13).

Kohn Heyman, ur. w Kaliszu w lipcu
1825 r., do nauk lekarskich przykładał się
w Berlinie (1347 —1852).
De hyJrophobia. Berolini, typ. Schlesinger, 1852,

w 8-2e. str. 31. Diss, inaug.

Kohn Juliusz, ur. 1810 r. w Zwierzy-
nie w W. Ks, Poznańskióm, nauk gimna-
zyalnych i lekarskich słuchał w Berlinie.
De necrosi ossium nonnulla. Berolini, 1823, w 8-ee,

str. 29. Diss. inaug.

Kohn Maksymilian, spółczesny lekarz kra-
kowski.

O leczeniu śródmacieznóm i o oddziaływaniu maci-
ey przy tómże. Wykład miany w Tow. lek. krak.
(Przegl. lek. 1879, Nr. 29, 30, 31, 32, 36).
Przyczynek do kazuistyki drenowania macicy cho-

rój po porodzie (Tamże, 1880, Nr. 20).

Z oddziału położniczo-ginekologicznego prof. D-ra
Madurowieza w szpitalu św. Łazarza. Torbiel jajni-
ka, owaryjotomia, wyzdrowienie. (Tamże, 1880,
Nr. 45).

0: zastosowaniu nowego sposobu rozszerzania szyi
macieznej. (Tamże, 1880, Nr. 49).

Polip łożyskowy. Przyczynek kazuistyczny do roz-
poznawania i leczenia krwotoków macieznych. (Tam-
że, 1881, Nr. 41, 42).

Zarośnięcie pochwy macicznój nabyte. Wyleczenie
za pomocą operacji. (Famże, 1883, Nr. 11, 12).

Kohn Wilhelm, urodz. w Częstochowie
24 grudnia 1831 r.; nauki gimnazyalne po-
bierał w Warszawie i w Piotrkowie, me-
dycyny od r. 1649 słuchał w Petersburgu
(dwa lata) a następnie w Moskwie (do 1855
roku). Krótki czas praktykował w Kutnie,
późnićj w Płocku (1859—1867) a nakoniec
w Warszawie 1 tu w r. 1882 życia dokonał.

Ostry reumatyzm przerwany przez gorączkę poło-
gową. (Tyg. lek. 1804, Nr. 30).
" Lekarskie praktyczne notatki. (Tamże, 1855, Nr.
50, 51). .
O cholerze. (Tamże, 1855—6).
Zawośnięcie pochwy, zapłodnienie, poród. — Wy-
M10.” rączki. Brachiotomia. (Tamże, 1857,

r. 12).
O przymiocie u żydów.
Zrośnięcie prawie zupełne nagłośni z krtanią, zwę-

żenie krtani; zaduszanie, operacya, wyleczenie. (Kli-
nika, T. VI, 1870, str. 54—57).

Sprawozdanie z zakładu laryngoskopijnego D-ra
Kolna. (Tamże, str. 152—155),

Postrzeżenia z praktyki lekarskićj, (Gaz. lek. T.
X, 1871, str. 721—727). Oeenił H. Stankiewicz w Me-
dycynie.
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Kohn Tobiasz, był synem lekarza i mate-
matyka Mojżesza z Narola w wojewódz-
twie belzkim, a wnukiem Eleazara, leka-
rza, który przybywszy w młodym wieku
z Palestyny do Polski, tu się wykształcił
i w Kamieńcu chlubnie trudnił się wyko-
nawstwem lekarskióm. Tobiasz ur. się 1655
roku w Metzu, dokąd schronił się ojciec je-
go w czasie wojen tatarskich i kozackich
1648 r. W ósmym roku życia osierocony,
wrócił do Polski i tu początkowe nauki po-
bierał; do medycyny przykładał się w Frank-
furcie nad Odrą; stopień doktorski osiągnął
w Padwie. Podługoletnićj praktyce w Pol-
sce, przeniósłsię do Konstantynopola, gdzie
został nadwornym lekarzem sułtana Ach-
meta III. Ostatnie lata (od r. 1724)
przepędził w Jerozolimie, gdzie w r. 1729
życia dokonał. W r. 1707 bawił czasowo
w Wenecyi, gdzie wyszło po hebrajsku
slawne jego dzieło —encyklopedya medycy-
ny p. t. Maase Tobia (praca Tobiasza). In-
ne wydania w latach 1715, 1728, 1769, 1850.

Por. Bersohn Math.: Tobiasz Kohn, lekarz polski ,
z XVII wieku. Kraków, 1872.

Kojsiewicz (Koysiewicz) Gerwazy Adolf,
ur. 19 czerwca 1811 r. w Krakowie, nauk
gimnazyalnych i lekarskich słuchał w ro-
dzinnóm mieście W r. 1830 pełnił
służbę lekarską w wojsku polskićm. Osią-
genąwszy 2) sierpnia 1834 r. stopień dokto-
ra medycyny w Montpellier, zajmował się
wykonawstwem lekarskióm w dep. du
Gard, w 1837 r. przeniósł się do Bordeaux,
gdzie dotąd oddaje się mozolnemu zawodo-
wi lekarskiemu.
Essai sur VFhystćrie. Montpellier, 1534, w 4-ce, str.

34. Diss. inaug.

Kojsiewicz Ferdynand Gerwazy, ur. w Bor-
deaux. A
De Ierysipele salutaire. Paris, 18683, w 4-ee,

str. 80.

Kolaczek Jan, ur. 18 grudnia 1843 r.
w Gliwicach na Górnym Szlązku, nauki
gimnazyalne ukończył w mieście rodzin-
nóm, medycyny uczył się w Wrocławiu;
egzamin państwowy zlożył 186) —1870 r.
Obecnie jest docentem chirurgii w uniwer-
sytecie wrocławskim.

Bacterien im normalen Blute.
1875, Nr. 13).

Beitriige zur Geschwulstlehre. (Arch. f. klin. Chir.,
1875, T. XVIII, str. 340).
Zur Lehre von der Pseudohypertrophie der Mus-

keln. (Deutsche med. Wochenschr., 1875, Nr. 5).
Ein Fall von symmetrischer  Knochennekrose.

(Tamże, 1875, str. 166).
m dt von Framboesia syphilitica, (Tamże, 1876,

Nr. 14). >
Kin merkwiirdiger Fall eireumseripter Hautatro=

phie. (Tamże, 1876, Nr. 32).
Zur Lehre der sog, warzigen Lippenkrebse. (Tam-

że, 1876, Nr. 50).

(Oentralbl. f. Ohir.
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Zur Lehre von den cavernósen Blutgeschwiilsten.
(Tamże, 1874, Nr. 50).
Ueber das Angio-Sarcom.

Chir., 1878, T. IX, str. 1, 165).
Die Aetiologie der mechanischen Symptome bei der

Hiiftgelenkentziindung der Kinder. (Deutsche med.
Wochenschr., 1878, Nr. 31, 32).
Ueber die operative Beseitigung des sog. Bicker-
a Genu valgum. (bresl. aerztl. Zeitung, 1879,
Nr. 1).

Peritoneale Metastasen eines Kiersrocksdermoids
und eines Beckensarcoms. (Virch. Arehiv., LXXV,
str. 399).
Ueber den Werth des Luftróhrenschnittes bei

Kehlkopfbriune. (Deutsch. med. Wochenschr., 1879,
Nr. 12).

Pleuritis diaphragmatica dextra. (Bresl. Zeitsehr.,
1879, Juni 28).

Kin cystisches Adenom des Unterkiefers entstan-
den nach dem Typus der fótalen Bildung von
Schleimdriisen. (Archiv f. klin. Chirurgie, XXI,
Heft 2).

Vorstellung eines Falles von ausgedehnter Resec-
tion mehrerer Rippen wegen eines Chondroms. (Tam-
że, 1879, XXIV, str. 451).

Kritisches zu den sogenannten Adenomen (Kiister)
am Nabel der Kinder. (Virchows Archiv, LXIX,
str. 537).
Ueber das Angiosarkom.

Chirurgie, T. IX).
Zur Lehre von der

(Tamże. T. XII, str. 67).
Zur Behandlung septischer Gangrin. (Bresl. aerztl.

Zeitschr., 1880, Nr. 6).
Acht neue Falle von Angio-Sarcoma. (Dentsche

Zeitschr. f. Chir. T. XIII, 1880, str. 1, 24).
Zur Technik der Exstirpatio uteri totalis. (Cen-

tralbl. f. Chir., 1881, Nr. 9. Bresl. aerztl. Zeitschr.
1681, Nr. 4).

Demonstration zur Mediansteinschnittfrage. (Ver-
handl. des X Oongr. d. deutschen Ges. f. Chir., 1881,

str. 105).
Torbielowłókniak ściany brzusznej. Laparotomia

z pomyślnym skutkiem. (Gaz. lek. 1852, Nr. 1).

Kolakowski Stan., doktór medycyny, ba-
kałarzem został w Krakowie r. 1590.

Por. Oettinger: Rys... 228.

Kolesiński Zygmunt, rodem z Wilna, dy-
plom doktorski osiągnął w Paryżu w r.
1843.
These pour le doetorat en módecine presentóc et

soutenue le 12 avril 1843. 1. Des principales varić-
tes du pied-bot ćquin. Des altórations anatomiques
immódiates, et des dóplacements articulaires qui le
caractćrisent. 3. De influence du liquide spinal sur
les fonetions de la moelle epiniere. 4. Dóterminer si
on peut reconnaitre que des taches de sang sont pro-
duites par du sang humain ou par le sang d'un autre
animal. Paris, Rignoux, 1843, w 4-ce, str. 28.

Koliński Józef, spółczesny lekarz w służ-
bie wojskowćj rossyjskićj, ur. w Warcie
pod Kaliszem w r. 1852. Ukończywszy
gimnazynm w Kaliszu, udał się do Peters-
burga. 1 w tamecznój akademii lekarskićj
słuchał (1874—1879) medycyny. Od r. 1881
jest lekarzem w oddziale ocznym szpitala
ujazdowskiego. W r. 1377 wydał w Pe-
tersburgu u Mendelewicza przekład rossyj-
ski dziełka Wunderlicha: Die Receptfor-
meln i uzupełnił takowy opisem zdrojo-

(Deutsche Zeitsch. f.

(Deutsche Zeitschr. f.

Melanose der Geschwiilste.

Kolakowski—Kołączkowski.

wisk i stacyj klimatycznych, z uwzglę-
dnieniem wód mineralnych polskich.

Koliński Karol.
Das Wesen der asiatischen Oluolera theoretisch

und e erliiutert. Stanisławów, 1843, w 8-ce,
str. 48.
aż Oholeratherapie. (Wien. med. Presse, 1866,

Nr. 42).

Koliński Łukasz, doktór filozofii i me-
dycyny, mieszkający w Poznaniu przy
schyłku XVIi w pierwszćój połowie XVII
stólecia. Dzielo Hieronima Morsztyna z Ra-
ciborza: Światowa rozkosz.. 1622 jemu
jest dedykowane.

Por. J. Ohryzki: Pismo zbiorowe, I, 323

Koliszer Klemens, doktór medycyny i chi-
rurgii, lekarz szpitala żydowskiego, członek
rady gminnćj m. Lwowa, licząc lat 35,
2 lutego 1862 r. życie zakończył. Nauki po-
czątkowe pobierał we Lwowie. Po r. 1840
wyjechał do Wiednia dla słuchania nauk
lekarskich. W r. 1546 poszlakowany poli-
tycznie, zmuszony był wrócić do Liwowa,
gdzie uzyskał pozwolenie dokończenia me-
dycyny w Pradze; poczóm. wkrótce, bo wr.
1349, otrzymał stopień doktora medycyny.
a następnie 1850 r. odbył doktorat chirurgii
w Wiedniu. Odtąd bawił we Lwowie, dzie-
ląc swój czynny żywot między obowiązka-
mi praktyki lekarskićj, służby szpitalnój
i obywatelskićj.

z Kolna Łukasz, doktór medycyny, nauk
lekarskich słuchał w Padwie, około 1618r.

z Kolonii Henryk. syn Konrada, bakałarza
in artibus et medicina, 1359 r. potwierdzony
przez papieża Innocentego VI w godności
kanonika przy kościele św. Idziego, był
lekarzem nadwornym Kazimierza W.

Por. Świeżawski: Pam. t. l. w. T. LXXV, 1879.
str. 1. Długosz: Hist. pol. lib. IX, str. 1159, 1160.

RONICE lib. IV, str. 231. Roczn. wyd. lek. III,
435. .

Kołaczkowski Adam, nie lekarz.
Graefenberg i Freiwaldau czyli krótki rys kry-

tyczny kuracyi wodnćj podług zasad używanych
w zakładach wodnych Graefenberskim i w Freiwal-
dau. Dziełko podręczne dla chcących użyć kuracyi
wodnój w rzeczonych zakładach. Wrocław, Schlet-
ter, 1840, w 8-ce, str. 222.

Kołączkowski Józef, ur. pod włościańską
strzechą w Szczawnicy wyźnićj w r. 1842,
nauki gimnazyalne pobierał w Sączu. Od-
bywszy służbę w wojsku austryackióm
(1863—1866), zapisał się na wydział lekar-
ski uniw. Jagiellońskiego, następnie pe-
wien czas studyował medycynę w Wied-
niu, stopień doktora wszech nauk lekar-
skich uzyskał w Krakowie 1874 r. Późnićj
przez dwa lata sprawował obowiązki asy-
stenta przy katedrze anatomii opisowój
w uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie
praktykuje w Nowym Sączu a w porze



z Koła—Kondratowicz.

letnićj bawi jako lekarz zdrojowy w Szcza-
wnicy.

Szezawnica, zdrojowisko i stacya klimatyczna. Oce-
nienie jćj środków lekarskich i urządzeń oraz pod-
ręeznik dla chorych tamże się udających. Kraków,
1883, w 8-ce, str. 106 i mapa.

z Koła Maciej (de Koło Mathias), lekarz
z końca XIV wieku: rękopis jego (Varia
in medicinis) znajduje się w bibliotece ja-
giellońskićj.

Por. Wisłoeki: Katalog... str. 242, (Nr. 818).
Kołakowski Hieronim, był profesorem

medycyny w akademii zamojskićj; w latach
1639 i 1613 dostojeństwo rektorskie pia-
stował. Jest autorem wielu kalendarzy.

Komaniewski Franciszek, ur. 1806 roku
w Krakowie, nau lekarskich słuchał
w Warszawie, od r. 1832 był lekarzem
szpitala więziennego w Chęcinach; w r.
16539 mianowany został lekarzem powiatu
łukowskiego, w r. 1845 przeniesiony na ta-
kiź urząd do powiatu wieluńskiego, a w r.
1856 do powiatu stanisławowskiego. Um.
w Mińsku 81 października 1876 r.
Przypadek wścieklizny. Leczenie. (Tyg. lek. 1852,

Nr. 50). ;
» ak przypadek obrażenia głowy. (Tamże, 1853,

r. JJ.

Wiadomości lekarskie z powiatu stanisławow=
skiego. Wpływ przestrachu matki na płód. Epizo-
otya drobiu. Choroby panujące. (Tamże, 1865,
Nr. 50).
Komisya wystawy leka:sko-przyrodniczćj krakow-
R Katalog wystawy. Kraków, 1869, w 8-ce,

str.
Komitet centralny zdrowia po zniesieniu się z Ra-

dą ogólną Lekarską do lekarzy. (Odezwa z r. 1831
opisująca zjawiska i sposób leczenia eholery), w 4-ce.
Odezwa Komitetu centralnego zdrowia do ogółu

mieszkańców z dn. 22 kwietnia 1831 r. (podpisana
przez Maleza). Zaleca zachowanie się dyetetyczne
przy panującćj cholerze. w 4-ce.

Komorsky Nep.
Theses medicae de diaeta ad longaevitatem. Vien-

nae, 1758, w 4-ce.

Kompf Edmund Wawrzyniec, ur. w r. 1835
we wsi Czechy, nieopodal Kłecka; do gim-
nazyum uczęszczał w Trzemesznie, nauk
lekarskich od r. 1655 słuchał w Berlinie,
późnićj w Wrocławiu.
De violentis femoris luxationibus. Vratislaviae,

typ. Grasii, Barthii, 1860, w 8-ce, str. 44, 1 tab.
Diss. inaug.

Kompres, słynny lekarz-praktyk w dru-
gićj połowie XVIII wieku przemieszkiwał
w Lublinie i tam życia dokonał.

Por. Gaz. Codzienna, 1852, Nr. 288.

Konarzewski Antoni, zamieszkały wMont-
frin (Gard).
Des eas dans lequels il faut recowrir a la taille

pórinóale. Montpellier. Diss. inaug.
Epilepsie laryće ou. ćpileptique caraetórisee par

un ćtat partieulier d'excitation du systeme nerveux.
(Gaz. hebdomad. de mód. et de chirurg. 1861, Nr. 44).

Koncewicz Aleksander, ur. w Warszawie
18 stycznia 1824 r.; ukończywszy gimna-
zyum w Łukowie i t. z. kursa dodatkowe
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w Warszawie, został etatowym pomocni-
kiem prof. chemii Zdzitowieckiego. Zmu-
szony do opuszczenia kraju, trzy lata zaj-
mował się w Poznańskićm prywatnóm na-
uczycielstwem, następnie udał się do Ber-
lina i tam 27 sierpnia 1851 r. stopień dok-
tora medycyny i chirurgii uzyskał W r.
1853/4 doskonalił się w swym zawodzie
w Paryżu, Następnie krótki czas prakty-
kował w Bninie i Kurniku. Um. 10 marca
1856 r. w Rombiniu w W. Ks. Poznańskićm.
De quibusdam corporis humani laesionibus. quae

prolfluvio liquoris cerebro-spinalis locum dederunt.
Berolini, typ. frat. S:hlesinger, 1851, w 8-ee, str.
54, nl. 5. Diss. inaug.

Wiele prac jego pióra w sprawach społecznych
pomieszezał Przegląd poznański.

Kondracki Eugeniusz, ur. wr.1841 w Ka-
mieńcu Podolskim; ukończywszy nauki
gimnazyalne w rodzinnćóm mieście, zapisał
się do grona słuchaczów warsz. medyko-
chirurgicznćj akademii w r. 1859. Wypad-
ki 1868 r. przerwały mu bieg nauk; zesła-
ny do Ńyberyi, przebył tam lat kilka.
Korzystając z możności powrotu, gdy mu
odmówiono wstępu do wszechnicy warsz,,
udał się do Ziwichu i tam wr. 1872 stopień
doktora medycyny osiągnął. Tenże stopień
potwierdził mu w r. 1874 wydział lekarski
w Dorpacie. Obecnie przebywa w Kamieńcu
Podolskim, jako lekarz wojska rossyjskiego.
Ueber die Durchschneidung des N. trigeminus

beim Kaninchen. Ziirich, 1872, w 8-ee, str. 40. Diss.
inaug.
Werthbestimmung  verschiedener

Dorpat, 1874, w 8-ce. Diss. inaug.
Przypadek rozerwania naczyń krwionośnych krez-

kowych, wskutek uderzenia w okolicę łonową. (Me-
dyeyna, 1879, Nr. 9). )

Kondratowicz Stanisław, ur. w Warsza-
wie 28 maja 1850r.; nauki gimnazyalne
pobierał (1862—1867) w Warszawie i tu
później (1867—1872) sluchał nauk lekar-
skich. W r. 1875 osiągnął stopień doktora
medycyny uniwersytetu warszawskiego
Od r. 1881, z wyboru współwłaścicieli, jest
wydawcą Grazety lekarskićj.

Trzeci międzynarodowy kongres lekarski (w Wie-
dniu, 1878). (Gaz. lek. T. XV, 1873, str. 236 — 240,
267—269, 301—304, 317—319, 331—338, 392—396.
T. XVI, 1874, str. 61—63).

Spostrzeżenia z kliniki położniezej prof. Tyrehow-
skiegowWarszawie. Dwa przypadki przerwania
się pępowiny podczas porodu w stojąećm położeniu.
(Medycyna, 1874, Nr. 26).
Uwagi o cięciu cesarskiem według sposobu Porro

dokonywanćm. (Tamże, 1880, Nr. 17, 18).
Przyczynek do histologii ciężarnej macicy.

tow. lek. warsz. T. LXXI, 1875, str. 59). |
Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. Ziemkiewicza,

1875, w 8-ee, str. VI, 97, 5 tab. Sprawozdanie z po-
wyższój pracy napisał Thieme. (Pam. tow. lek. warsz.
T: LXXII, 1876, str. 367).

Toż, w języku rossyjskim jako diss. inaug.: K gi-
stołogii bieremiennoj matki. Warszawa, tip. J. Ja-

Aloć - Sorten.

(Pam.

- worskiego, 1875, w 8-ce, str. 102, 3 tab.

15
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O pozornój kastracyi kobiety. (Gaz. lek. 1881, str.

Nadto przełożył dzieła:
Sehroeder'a (ob.).

Konitz Leon, ur. w Warszawie r. 1822, do
gimnazyum uczęszczał w mieście rodzin-
nóm, medycyny słuchał (1839—1818) wBer-
linie. Wróciwszy do kraju, zajmował się
lat kilka wykonawstwem lekarskióm wWar-
szawie, później wyjechał za granicę i tam
w klinikach Wiednia, Getyngi i Paryża
doskonalił się w swój nauce, oddając się
przeważnie położnictwu. Od r. 1850 mie-
szka stale w.Warszawie i tu prawóm postę-
powaniem zjednał sobie uznanie kolegów
1 obszernćj publiczności.
De triehomate. Berolini, typ. Nietaekianis, 1843,

w 8-6, str. 29. Diss. inaug.
O zmianie smaku przy porażeniu nerwu twarzowe-

go (u. facialis). (Tyg. lek. 1847, Nr. 9).
O mechanizmie porodu przy położeniach prawidło-

wych. (Tamże, 1851, Nr. 11—-15).
Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. Gaz. eodz.,

1851, w 8-ee, str. 47.
Rzadki przypadek uchronnego poronienia. (Tyg.

lek. 1851, Nr. 25).
Samowolne rozdarcie macicy. (Tamże, 1852, Nr.4).
O śluzotoku macicy. (Tamże, 1852, Nr. 48).
O sztucznym przedwczesnym porodzie. (Tamże,

1852, Nr. 51).
Listy z Paryża i Wiednia w przedmiotach akusze-

ryi i chorób kobiet. (Tamże, 1852, Nr. 46).

Kilka słów o guzie włóknistym przez Rokitańskie-
go fibroid zwanym, z dołączeniem ważnój sekeyi za-
macieznego fibroidu. (Tamże, 1853, Nr. 12).
Kilka słów o operaeyi przez D-ra I. M. z Humania

w Nr. 35 tego pisma opisanćj. (Tamże, 1853, Nr. 38).
Odpowiedź na odpowiedź p. I. M. z Humania.

(Tamże, 1853, Nr. 49).
. Ueber Kiwisch's Ansicht der Entstehung der
BOY (N. Ztsehr. f. Geburtsk., XXIX, 2,

Aus der geburtshiildichen Praxis. (Wien. Wochenbl.
33, 1855).
Podwiązanie polipa włóknistego maciey. (Tyg..lek.

1856, Nr. 1).
Wiadomości z postępu akuszeryi, chorób kobiet

i dzieci. (Tamże, 1856, Nr. 12, 13, 40, 41, 42).
O menstruacyi w ogólności. (Tamże, 1857, Nr.

R. Barnes'a, (ob.) C.

6,20.
"Haematocele reeto-vaginaliss (Tamże, 1857,

Nr. 36).
" Dwa przypadki meningo-encephalitidis tuberculo-
sae. (Tamże, 1858, Nr. 8).

Rozbiór dzieła: Rys położnictwa praktycznego,
skreSlił Wł. Tyrchowski. (Tamże, 1862, Nr. 16, 17).

Opis choroby trudnój do oznaczenia ze względu
przebiegu i zjawisk. (Tubereulosis miliaris acuta),
(Pam. tow. lek. warsz, T. XLI, 1859, str. 72).
O przewlekłóm zapaleniu jajnika w ogólności.

(Tamże, T. XLI, 1859, str. 82).
Kilka słów o artykule prof. Brauna w Wiedniu,

tyczącym się operacyi sztucznego przedwczesnego
porodu. (Tamże, T. XLIV, 1860, str. 61).
Sprawozdanie z rozprawy Al. Karwackiego p. t.

Dux (typhus). (Tamże, T. XLIV, 1860, str. 204).
„Heine I. Spinale Kinderliihmung. Stuttgart, 1860.

Spr. L. Konitza. (Tamże, T. XLIX, 1863, str. 137).
Nowotwór jajnika dający pozór ciąży brzusznćj;

jlkakrotne zapalenie otrzewnój; śmierć, (Klinika, T.
z 1868, str. 322—331).

Konitz—Koniuszewski.

Użycie kąpieli ciepłój, celem zapobiegania rozwi-
A się gorączki połogowćj. (Medycyna 1876,

r. 44), :
brodu Bad als Prophylaeticum gegen das

Puerperalfieber. (Wien med. Presse, 1876, str. 1377).
Nadto na posiedzeniach warsz. tow. lekarskiego

komunikował:
Wynieowanie maciey po urodzeniu dziecka. (Pam.

tow. lek. warsz. T. XLIX, 1868, str. 390).
Poród bez bólów. (Tamże, T. XLIX, 1853, str. 498).
Nacięcie niepodatnych brzegów ujścia macicznego

utrudniających poród. (Tamże, T. LI, 1864, str. £07).
Użycie szezawianu cerowego przy wymiotach ko-

biet ciężarnych. (Tamże, T. LI, 1864, str. 410). | |
Wypadnięcie łożyska. (Tamże, T. LII, 1865,

rstr. 102).
Hydrocephalus chronicus znacznój wielkości. (Tam-

że, T. LIII, 1865, str. 116, 124).
Poród u kobiety dotkniętćj drgawkami. (Tamże,

T. LIII, 1865, str. 125).
Przebieg porodu bliźniaków. (Tamże, T. LIII,

str. 461).
Włókniaki maciey; wyłuszczenie. (Tamże, T. LIII,

1865, str. 129). *
Rozrost części pochwowój macicy z zagięciem ma-

cicy ku tyłowi; odjęcie szyjki macicy. (Tamże, T.
LILII, 1865, str. 131).

mierć nagła z ciąży zewnątrzmacieznćj. (Tamże,
PBN L860 SURAROB

Niezwykły poród pośladkowy.
1865, str. 285).

Poronienie. (Tamże, T. LV, 1866, str. 129).
'Tężee i szezękościsk u dziecka. (Tamże, T. LV,

1866, str. 267).
Pęknięcie torbieli jajnika; wyzdrowienie. (Tamże,

T. LVII, 1867, str. 50).
'Tężee maciey przy podłużnóm położeniu płodu.

(Tamże, T. LVLI, 1857, str. 51).
O użyciu sporyszu w położnietwie.

LVII, 1867, str. 53).
" Rozwiązanie przymuszone (aeeouchement foreć),
zastosowane z powodu krwotoku przy łożysku po-
przedzającóm. (Tamże, T. LX, 1868, str. 26).
Ukończenie porodu metodą Koristellera (expressio

foetus). (Tamże, T. LXI, 1869, str. 299).
Gąbka prassowana wiedeńska w chronicznych nie-

Żżytach szyjki macicznój. (Tamże, T. LXI, 1869,
str. 296).
Metoda Savages'a wstrzymywania krwotoków ma-

cicznych za pomocą nalewki jodowćj. (Tamże, T.
LXI, 1569, str. 296, 298).
Hydrorrhoea w czasie ciąży. (Tamże, T. LXIII,

1870, str. 71). i
Sposób wydobywania płodu przy położeniu poślad-

kowóm. (Tamże, TF. LXILI, 1870, str. 63).
Zalepienie powierzchowne ujścia macieznego w cza-

sie porodu (conglutinatio orificii externi uteri). (Tam-
że, T. LXIII, 1570, str. 177).
Poród trojaczków. (Tamże, T. LXIV, 1870, str. 282).
Kataplazmowanie piersi u położniec. (Tamże, T.

LXIYV, 1870, str. 65).
Nieustające wymioty u ciężarnych. (Tamże, T.

LXYV, 1871, str. 188).

Koniuszewski Adam, praktykował w gu-
bernii kałuskićj, późnićj osiadł w Rzeżycy.

Listy lekarskie. (Tyg. lek. 1861, Nr. 24).
Neuralgia penis.—Hepatitis. — Odrąbane palce.

(Tamże, 1861, Nr. 25).
Qarcinoma  epitheliale labii inferioris. — Lupus.

(Tamże, 1861, Nr. 27).
Antroversio uteri.—Typhus. (Tamże, 1861, Nr. 29).
Erotomania. (Tamże, 1861. Nr. 33, 40, 42).
Oareinoma hepatis.—Abortus.—Zapatrzenie się ko-

biet. (Tamże, 1861, Nr. 46).

(Tamże, T. LIV,

(Tamże, T.



Kopernicki.

ao rączki przy porodzie. (Tyg. lek. 4862,
NT. Z).

pain: (Tamże, 1862, Nr. 8).
Fraetura elaviculae, eommotio cerebri, apoplexia

pleuritis sinistra. Sanatio.—Fraetura radii et ulnae
Sinistri, commotio cerebri, vulnus ossis bregmatis si-
nistri. (Tamże, 1862, Nr. 29).

Caries tibiae et fibulae sinistrae.
Wyzdrowienie. (Tamże, 1862, Nr. 31).
Hernia inguinalis externa incarcerata. Hernioto-

mia. Wyzdrowienie. (Tamże, 1862, Nr. 42).
Carcinoma epitheliale labii inf. Cheiloplastica.
Wyzdrowienie.—Wyłuszczenie guza torebkowego
(tumor cystieus). (Tamże, 1862, Nr. 49).
Rany (vulnera). Leczenie ukąszonego przez wście-

czę psa za pomocą arszeniku. (Tamże, 1863,
r. .

Kopernieki Izydor, ur. 16 kwietnia 1825r.
we'wsi Czyżówce, w powiecie zwinogrodz-
kim, na Ukrainie; nauki gimnazyalne po-
bierał w Złotopolu (1835—1838), w Kijowie
(1832—39) i nakoniec w Winnicy. W r. 1844
zapisał się na wydział lekarski uniwer-
sytetu kijowskiego i otrzymał wkrótce sty-
pendium rządowe z funduszów b.uniwersy-
tetu wileńskiego. W r. 1849, osiągnąwszy
dyplom lekarski, wstąpił do służby woj-
skowój, do czego był zniewolony jako sty-
pendysta rządowy. Do r. 1857, przez lat
ośm, przerzucał się z miejsca na miejsce;
dwa lata był w Berszadzie na Pobereżu,
pół roku w Aleszkach nad deltą Dniepru,
rok na Wołyniu, trzy lata w czasie wojny
wschodnićj przebywał nad Dunajem w Se-
bastopolu i w Krymie; późnićj około pół
roku bawił w gubernii tambowskićj i na-
koniec pół roku na Ukrainie. W tym okre-
sie swego żywota najczęścićj sam zarządzał
większemi lub mniejszemi szpitalami woj-
skowemi a jako chirurg był bardzo czynny
w ambulansach wojennych pod Oltenieą,
Sylistrią, Inkermanem i w Sebastopolu
podczas jego oblężenia. Postępowaniem
swojóm wszędzie zyskiwał miłość u pod-
władnych. i cierpiących, szacunek  ko-
legów, uznanie władzy. W r. 1857 uwol-
niwszy się ze służby wojskowćj, objął ofia-
rowaną sobie posadę prosektora anatomii
w uniwersytecie kijowskim; w tym czasie
złożył egzamin na stopień doktora medy-
cyny. Zostając prosektorem przez lat sześć,
oprócz czynności i wykładów do tój posa-
dy przywiązanych, z polecenia Rady uni-
wersyteckićj ćwiczył studentów wyższych
kursów w operacyach na zwłokach,aw cią-
gu ostatnich dwóch lat wykładał dla przy-
rodników anatomią ludzką z poglądem po-
równawczym na anatomią kręgowców.
Nadto miewał odczyty prywatne ze splan-

Amputacya.

chnologii i akiurgii. Wr. 1863 porzucił
obowiązki nauczycielskie i udał się w Ka-
liskie, gdzie z całóm poświęceniem odda-
wał się blizko rokposłudze chirurgicznój
około rannych. W jesieni tegoż roku wy-
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jechał za granicę a przebywając pół roku
w Paryżu, gorliwie pracował nad medycy-
ną i naukami przyrodniczemi; uczęszczał
na kliniki chirurgiczne, na odczyty w Col-
lóge de France, w Sorbonie, w Jardin des
plantes; z zajęciem i korzyścią przysłuchi-
wał się rozprawom, biorąc nieraz w nich
udział, w towarzystwach: chirurgicznóm,
biologicznóm i antropologicznóm. W cezer-
wcu 1864 r. udał się Kopernicki z Paryża
do Serbii, z zamiarem osiedlenia się w tym
kraju. Po czterech miesiącach pobytu,
przeniósł się do Bukaresztu. Tu na mocy
umowy zawartój z rządem rumuńskim, z0- |
bowiązał się do utworzenia w ciągu lat
sześciu gabinetu anatomicznego, któryby
wedle programu z góry obmyślanego, za-
wierał taki zbiór preparatów suchych i spi-
rytusowych, aby obok okazów świeżo przy-
gotowanych na trupach, wystarczał w zu-
pełności do najgruntowniejszego wykładu
systematycznego anatomii opisowćj i topo-
grafieznćj. Mając sobie zapewnione, obok
odpowiedniego wynagrodzenia, wszelkie
środki pomocnicze niezbędne do dokonania
podobnćj pracy (odpowiednie pomiesz-
czenie, materyał anatomiczny z głównego
szpitala, usługę, narzędzia, dzieła, atlasy
it.p.), Kopernicki w początkach 1865 r.
jął się rączo do dzieła a pracując nieustan-
nie, chlubnie wywiązał się z umowy. W r.
1871 oddał nowo otworzonemu wydziałowi
lekarskiemu 380 preparatów z anatomii
ludzkićj i 300 okazów zootomicznych, któ-
re z własnego upodobania sporządził. Nie-
które preparaty, przewiezione w r. 1869 do
Krakowa na wystawę przyrodniczo-lekar-
ską, utworzoną przy I zjeździe lekarzy
i przyrodników polskich, zwracały po-
wszechną uwagę i zjednały ich twórcy
pierwszą najwyższą nagrodę. W 9 lat pó-
Źnićj rząd rumuński, na przedstawienie mi-
nistra oświaty, przyznał Koperniekiemu za
tak znakomicie dokonaną pracę, medal I
klassy „bene merenti.* Stęskniony do kra-
ju ojczystego, przeniósł się K. w lecie 1871
roku z Rumunii do Krakowa, z zamiarem
dalszego pracowania wśród swoich i wy-
chowywania swych dzieci na zacnych
w przyszłości obywateli, Wr. 1876 zło-
żywszy ścisle egzamina, osiągnął na wszech-
nicy jagiellońskićj stopień doktora wszech
nauk lekarskich i w r. 1878 rozpoczął wy-
kład antropologii w charakterze docenta.
Półroczazimowe od lat 5 Kopernicki poświę-
ca na wykłady w uniwersytecie i prace na-
ukowe; w letnich miesiącach oddaje się
wykonawstwu lekarskiemu, jako lekarz
zdrojowy, dawnićj przez lat 9 w Rabce, te-
raz w Marienbadzie (od 1830 r.).—Najulu-
bieńszym przedmiotem badań Koperniekie-
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go jest antropologia. Pilną, ochoczą i su-
mienną pracą, zdobył on sobie pokaźne
miejsce między przedstawicielami tój nau-
ki, wszedł w najżyczliwsze osobiste stosun-
ki z uczonymi europejskimi i otworzył so-
bie podwoje licznych towarzystw nauko-
wych, jak Towarzystwa antropologicznego
wParyżu,Instytutu antropologicznegoWiel-
kićj Brytanii, Towarzystwa antropologicz-
nego w Berlinie, w Wiedniu, we Florencyi,
w Brukseli akademii umiejętności w Krako-
wie, towarzystwalekarskiego krakowskiego,
wileńskiego, lubelskiego, warszawskiego,
towarzystwa lekarzy galicyjskich we Liwo-
wie. Dawnióćj już towarzystwo lekarzy ki-
jowskich, podolskich, lekarzy polskich w Pa-
ryżu i instytut agronomiczny w Horyhor-
kach zaliczyły go do swego grona.
Febra zgubna połączona ze skrytóm zapaleniem

płuc i opłuenćj. (Lyg. lek., 1853, Nr. 41. 42), ©
O wodach mineralnych księstwa Mołdawskiego.

Rzecz opracowana podług dziełka D-ra Fątul'a
z Jass: Apele minerale die Moldova. (Tamże, 1855,
Nr. 6, 9—12).
Wiadomość tymezasowa o budowie czaszek sło-

wiańskieh. Rzecz czytana na I zjeździe przyrodni-
ków rossyjskieh w Kijowie w r. 1861. Po rossyjsku.
(Naucznyja izwiestja 0 sjezdie russkich jestiestwois-
pytatielej w Kijewie, 1861, str. 81—103),

Dóseription d'un nouveau eraniographe. Ktude cra-
niographique des races. (Bulletins de la sociótć
d'anthropologie de Paris. T. II, 2-e sórie, 1867, str.
559—571). Rzecz czytana na posiedzeniu Towarzys-
twa  antropologicznego w Paryżu w październiku
1867 r.

Quelques obseryations eóphalometriques sur les
ruthóniens, les russes et les finnois. (Tamże, T. IV,
2-6 sórie, 1869, str, 622—631). :
Congress of Polish physicians and naturalists at

Cracow. (Anthropological Review, January, 1870,
str. 97—100).
Anatomiczno - antropologiczne spostrzeżenia nad

murzynem. Rzecz czytana na I zjeździe lekarzy
i przyrodników polskich w Krakowie w r. 1869.
(Roezn. tow. nauk. krak. Poczet 3-ci, T. XIX, tofl,
str. T5—100).

Toż, po angielsku: Anatomieo-anthropological ob-
servations upon the body of a negro. (Antropologi-
cal Review, January, 1871, str. 246—258),

Toż, po francuzku. (Revue d'anthropologie, T. D.
- © dziełach Jana z Głogowa, mających styczność

z antropologią. Studyum krytyczne. (Roczn. tow.
nauk. krak. Pocz. 3-ci, DT. XVIII, 1870).
On the strange peculiarities observed by a reli-

gious sect of Moscoyites, ealled „Scoptsi.ś (Journal
of the antropological society, 1870. Vol VIII, str,
CXXI — CXXXI. Praca dokonana łącznie ZB:
Davis'em. Wyciąg z niój Hellwald umieścił w czago-
piśmie Ausland, 1871.
The Kalmueks. (Journal of the anthropological

Institute of the Great Britain and Ireland, Vol. I,
Nr. III, January, 182, str. 401—418).

Zakład kąpielowy u wód słonych jodo-bromo-
wych w Rabce w r. 1871, pod względem balneolo-
giecznym i lekarskim. Kraków, druk. Czasu, 1872,
w 8-ce, str. 48. (Ocenił Warschauer w Przegl. lek.
1872, Nr. 14).

Toż, w r. 1872. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1873,
W 8-ce, str. 21, k. 2.

Kopernicki.

Wiadomość o zakładzie kąpielowym u wód sło-
nych jodo-bromowych w Rabce w r. 1873. Kraków,
druk. Uniw. Jag., 1874, w 8-ce, str. 19. Ocenił Ści-
borowski w Przegl. lek. 1874. Nr. 25.

Toż, w r. 1874. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875,
"W 8-ce, str. 28.

Toż, w r. 1875. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1376,
w 8-ce, str. 13.

"Toż, w r. 1876. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877,
w 8-ce, str. 15. .
O wymrażaniu wód mineralnych dla użytku lekar-

skiego. (Przegl. lek., 1872, Nr. 42).
Ueber den Bau der Zigeunerschaedel. Verglei-

chend-eraniologische Untersuchung. (Archiv f. An-
thropologie. T. V, zesz. 3, str. 267—324, 4 tab). Roz-
prawa uwieńczona w r. 1874 nagrodą (prix Godard)
przez tow. antropol. paryzkie.
Sprawozdanie o starożytnych kościach i czaszkach

ludzkich, pochodzących z kurhanów na Pokuciu.
(Rozpr. ispr. z pos. «wyd. mat. przyr. akad. um: T.
LI, 1875, str. 30—41).

Sur la eonformation des crines bulgares. (Revue
d'anthropologie, 1875, T. IV).

Toż, w osobn. odb. Paris, E. Leroux, 1875, w 8-ce,
str. 31, 2 tab.

Qzaszki z kurhanów Pokuckich, jako materyał do
antropologii przedhistorycznój ziem polskich. (Pa-
miętnik wydz. mat. przyrod. akad. umiej, w Krako--
wie, 1875).

Toż, w osobn.odb. Kraków. druk. Uniw. Jag., 1875,
w 4-ce większój, str. 38, 7 tab. ż

Oharakterystyka fizyczna ludności galicyjskićj na
podstawie spostrzeżeń dokonanych za staraniem ko-
misyi antropologicznój akad. umiej. w Krakowie.
Praca dokonana wspólnie z Dr. J. Majerem. (Zbiór
wiadomości do antropologii krajowćój, 1877).

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw. Jag. 1877,
w 8-ce, str. 185.

Spostrzeżenia nad właś iwościami językowómi
w mowie górali Bieskidowych z dodatkiem słowniez-
ka wyrazów góralskich. (Rozpr. i sprawozd. wydz
filolog. akad. um. w Krakowie, 1875).

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw. Jag. 1875,
„w 8-ce, str. 39. ł

Zagadki i łamigłówki górali Bieskidowych, spisa-
ne w okolicach Rabki. (Zbiór wiadomości do antro-
pol. krajowój, 1877).

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw. Jag.
w 8-ce, str. 17.
On the scaphoid skull of a Pole. (Journal of the

anthropologieal Institute of the Great Britain, 1876.
Vol. VI, str. 1881—19V).
Kongres międzynarodowy antropologii i archeolo-

gii przedhistorycznój w Peszcie w r. 1876. (Kronika
rodzinna. 1876).
O wyobrażeniach lekarskich i przyrodniczych oraz

o wierzeniach naszego luda, o świecie roślinnym
i zwierzęcym. Odczyt miany na pierwszóm ogólnóm
zebraniu II zjazdu lekarzy i przyrodników polskich
we Lwowie 1875r. Lwów, 187%, w 8-ce, str. 22.
(0sobn. odb. z Pamiętnika II zjazdu... 1876).
O rzadkich zboczeniach w budowie kości ludzkich

w epoce przedhistorycznćj w kraju naszym. (Rozpr,
ispr. z pos. wyd. mat przyr. akad. um. T. IV, 1877,
str. LVII).
Poszukiwania archeologiczne w Horodnicy nad

Dniestrem, wspólnie z p. Wł. Przybysławskim czł.
Kom. antrop. i arch. Akad. umiej, dokonane w r.
1877. (Zbiór wiadomości do antropologii krajowej,
T. II, dział 1, 1878).

Toż, w osobn. odb. Kraków, 1878, w $-ce, nakł.
akad. umiej., druk. Uniw. Jag. str, 56 i 3 tab.
Nowy przyczynek do antropologii przedhistorycz-

nój ziem polskich. Kraków, druk. uniw. Jag. 1877,
" W 8-€e, str. 24, 8 tab. (Osobn. odb. z trzech rozpraw
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umieszczonych w T. I Zbioru wiadomości do antropo=
logii krajowćj, a mianowicie: 1) o grobie niecałopal-
nym na cmentarzysku przedhistorycznóm w Kwacza-
le. 2) O kościach i czaszkach z kurhanów w Radzi-
minie na Wołyniu. 3) O kościach i czaszkach ludz-
kich z wykopalisk przedhistoryeznych na Podolu ga-
licyjskićm).
Balszy przyczynek do antropologii przedhistorycz-

nój ziem polskich. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879,
w 8-ee, str. 50, 4 tab. (Osobn. odb. z T. III Zbioru
wiadomości do antropologii krajowej). o Zawiera:
1) Czaszka ze Słaboszewa w powiecie mogilaickim
w W. Ks. Poznańskićm. 2) Ozaszki z grobów rzędo-
wych w Tczewie w Prusach królewskich. 3) Qzaszki
z powiatu ostrogskiego na Wołyniu. 4) Uwagi tym-
czasowe o starożytnych kościach i czaszkach z Po-
dola galicyjskiego. :

Król Serbów. Obrazek z podań ludowych łużyc-
kich. (Kronika rodzinna, 1880).
O kościach i czaszkach Ainosów. Poświęcone Dr.

J. Majerowi na uczczenie 50-letniego jubileuszu je-
go doktorstwa. (Pamiętnik wyd. mat. przyrod. akad.
umiej. T. VII, str. 2/—68,.

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw. Jag. 1831,
w 4-ce, str. nl. 40, 4 tab.

O przedhistorycznych czaszkach trepanowanych
znalezionych w Ozeczach. Rzecz czytana na II zjeź-
dzie lekarzy i przyrodników czeskich w Pradze, 1882,
Sprawozdanie z tój rozprawy znajduje się w Przegl.
lek. 1882, Nr. 33. str. 447).
Pod jego kierownictwem wychodzi w Krakowie od
ag Przegląd akademicki, organ młodzieży pol-
SKiej.

Kopernik Mikołaj, jeden z największych
geniuszów ludzkości, ur. w Toruniu 19 lu-
tego 1473 r., początkowe i średnie nauki
pobierał w szkole miejscowćj przy kościele
ś. Jana a następnie w Chełmnie; zapisany
do album akademii Jagiellońskićj 19 paź-
dziernika 1491 r., przez lat trzy przykładał
się do nauk filozoficznych. W r. 1495. we-
zwany przez wuja swego, biskupa war-
mińskiego, Łukasza Watzelroda, przybył
do Heilsberga, gdzie otrzymawszy mniej-
sze święcenia, uzyskał kanonią frauenburską.
W roku następnym w jesieni udał się do
Włoch: w Padwie doskonalił się w nau-
kach matematycznych; w tym czasie (1497)
robił w Bolonii spostrzeżenia astronomicz-
ne wspólnie ze znanym uczonym Domini-.
kiem Maryą Novarra. W r. 1500, osią-
gnąwszy prawdopodobnie poprzednio sto-
pień doktora filozofii, powołany został do
wykładu astronomii w akademii rzymskićj.
Obowiązki profesorskie, przy wielkim na-
pływie słuchaczów, niedługo sprawował;
w r. 1501 przybył do Frauenburga, a uzy-
skawszy pozwolenie od kapituły, wrócił do
Włoch dla słuchania nauk lekarskich.
Podczas swego powtórnego we Włoszech
pobytu, osiągnął 31 marca 1503 r. w Fer-
rarze stopień doktora prawa kanonicznego
(doctor decroterum). Kiedy i gdzie otrzy-
mał doktorat lekarski, stanowczo niewia-
domo. W końcu r. 1504 lub na początku
1505 r. przybył do Krakowa: tu prawdo-

229

podobnie przyjął wyższe święcenia kapłań-
skie i zajmował się opracowaniem swego
wiekopomnego dzieła. W r. 1507 wrócił
do Warmii; przez lat 5 pozostawał przy bo-
ku swego wuja biskupa, któremu w latach
1509 i 1510 towarzyszył w podróży do
Piotrkowa i Krakowa.  Osiadlszy stale
w Frauenburgu, urządził tam obserwato-
ryum astronomiczne, (drugą spostrzegalnią
posiadał w Olsztynku) i czas swój dzielił
między prace naukowe, lekarskie i obo-
wiązki kapłańskie. W lutym 1523r. po
śmierci biskupa Fabiana Luzyańskiego,
obrany został wikaryuszem kapitularnym,
to jest rządcą dyecezyi w rzeczach duchow-
nych i administratorem dochodów i dóbr
biskupich. Zasłażywszy się dobrze dyece-
zyii kapitule, zdał rządy w październiku
t. r. nowo obranemu biskupowi Mauryce-
mu Ferberowi. Niejednokrotnie był dele-
Sowanym kapituły nasejm doGrudziądza.—
Ten pierwszy twórca nowoczesnćj astrono-
mii, nie mało także wsławił się jako le-
karz. tak, że go drugim Fskulapem nazy-
wano (alter A.esculapius). Nietylko że miał
w stałój swój pieczy lekarskićj biskupów
Fabiana Luzyańskiego, Maurycego Ferbe-
ra (1529, 1531, 1582, 1585), Jana Dantysz-
ka (1588), ale nadto był powoływany, jako
lekarz, do biskupa chelmińskiego Tydema-
na Gizyusza (1559, 1540) a nawet na wio-
snę 1541 r. na żądanie ks. Albrechta przy-
był do Królewca, w celu udzielenia porady
lekarskićj dworzaninowi tegoż księcia.
Umarł 21 maja 1543 r. we Frauenburgu.

Theophilacti Seolastici Simocatti eple (epistolae)
morales, rurales et amatorie, interpretatione latina.
Oraeoviae, Joh. Haller, 1509, w 4-ce, k. 40. Tłoma-
czenie to przypisał Kopernik wujowi swemu, bisku-
powi warmińskiemu. W warsz. wydaniu dzieł Ko-
pernika mieści się ono wraz z polskim przekładem
od str. 595 do 631.

Skarga kapituły przeciwko wielkiemu mistrzowi.
Albertowi i Zakonowi z powodu krzywd uczynionych
kapitule w czasie wojny 1521. (Akt ten przechowa-
ny w Stokholmie, drukiem ogłosił Dr. Prowe. Polski
jego przekład mieści się w Żywocie M. Kopernika,
wydanym w r. 1875 przez Ks. Polkowskiego od str.
191 do 195).

Dissertatio de optima monetae cudendae ratione.
Rozprawa Kopernika o poprawie monety, wypowie-
dziana r. 1512 na sejmie w Grudziądzu a potem na-
pisaną r. 1522 w formie memoryału, obecnie znajdu-
je się w tajnóm archiwum w Królewcu. Po raz pierw-
szy wydrukowana przez Bentkowskiego po polskui po
łacinie w Pamiętniku warszawskim r. 1816. W war-
szaw. wydaniu dzieł Kopernika mieści się od str. 563
do 574.
Ad el. virum D. Johannem Schonerum de libris re-

yolutionum, eruditissimi viri et mathematici excellen-
tissimi, R. D. Doetoris Nicolai Ooperniei, 'Torunaei,
canonici yarmiensis per quendam juyenem mathema-
ticae studiosum, narratio prima. Gredani, Fr. Rhodus,
1540. (To pierwsze opowiadanie o nowym układzie
świata ułożył Jerzy Joachim Retyk, któremu Koper-
nik udzielił do wydania swój rękopis w r. 1539).
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RSA apud Rob. Winter, 1541, w 8-ce,
str. 115.

Toż, w wydaniu dzieł Kopernika, w Bazylei, 1566.
"Toż, w dziele Keplera: Prodromus dissertationum

cośmographicarum. Tubingae, 1596.
Toż, w warsz. wydaniu dzieł Kopernika, od str.

488 do 547.
De lateribus et angulis triangulorum tum plano-

rum rectilineorum, tum sphaerieorum, libellus erudi-
tissimus et utilissimus, tum ad plerasque Ptolomaei
demonstrationes intelligendas, tum vero ad alia mul-
ta, seriptus a elar. et doct. viro D. Nieolao Coperni-

. eo Torunensi. Additus est canon semissium subten-
sarum rectarum linearum in cireulo. Vittembergae,
per Joh. Lufit, 1542, w 4+ce, k. 30. (Wydanie J. J.
Retyka).

Toż, Vittembergae, 1552.
Toż, w wydaniu warszawskióm wraz z polskióm

tłomaczeniem.

Przekład niemiecki p. t. Die Trigonometrie von Co-
pernieus, iibersetzt vom Oberlehrer Dr. Menzzer.
Halberstadt, ©. H. Dólle, w 4-ce, str. 21. (w Jahres-
berieht iiber die hóhere Biirgerschule zu Halberstadt,
1857).
De revolutionibus orbium coelestium libri VI. Ha-

bes in hoe opere jam recens nato et aedito studiose
leetor motus stellarum tam fixarum quam erratiea-
rum, cum ex veteribus, tum etiam ex recentibus ob-
servationibus restitutos, et novis insuper ae admira-
bilibus hypothesibus ornatos. Habes etiam tabulas
expeditissimas, ex quibus eosdem ad quodvis tempus
quam facillime caleulare poteris. Igitur eme, lege,
fruere. Norimbergae, apud Joach. Petreium, 1543,
fol. k. nl. 6, i 196. (W wydaniu tóm Ossiander,
opuściwszy przedmowę Kopernika, swoję niedorzecz-
ną na wstępie do dzieła umieścił).
De revolutionibus orbium coelestium libri VI. In

quibus stellarum et fixarum et erraticarum motus ex
yeteribus atque recentibus observationibus restituit
hie auetor. Praeterea tabulas expeditas lueulentas-
que addidit ex quibus eosdem motus ad quodvis tem-
pus mathematum studiosus facillime caleulare pote-
rit. Item, de libris revolutionum Nicolai Oopernici
narratio prima per M. Georgium Joachimum Rheti-
cum ad D. Joan. Schonerum sceripta. Basileae, ex off.
Henrie Petrina, 1566, fol. k. 213.

Astronomia instaurata libris sex eomprehensa,
qui de Revolutionibus orbium coelestium inseribun-
tur. Nune demum post 75 ab obitu authoris annum

- integritati suae restituta, notisque illustrata, opera
et studio D. Nicolai Mulerii, medicinae ae matheseos
professoris ordinarii in nova academia, quae est
Groningae. Amstelodami, exeud. Wilhelmus Janso-
nius, 1617, w 4-ce, k. 11, str. 487.

Mikołaja Kopernika Toruńczyka o obrotach ciał
niebieskich ksiąg sześć. Nadto opowiadanie pierw-
sze J. Joachima Retyka, różne pisma mniejsze Miko-
łaja Kopernika teraz zebrane i życiorys jego. Nicolai
Qopernici Torunensis de revolutionibus orbium eoe-
lestium libri sex ete. Warszawa, w druk. Stan.
Strąbskiego 1534, in fol., str. LXXV, 642i VII. (Text
z przekładem Jana Baranowskiego, pagina fracta,
życiorys przez Jul. Bartoszewicza). *

Epistola de motu octavae sphaerae, contra Wer-
nerum, Rev. Duo Bernhardo Wapowski, cantori et
canon. Eeeles. Oracov. et S. R. Maj. Pol. secretario.
(W warsz. zbiorze dzieł Kopernika, na str. 575).
Septem sidera. Oracoviae, Cezary, 1629, w 4-ce.

Poemat ten odnalazł w bibliotece jag. Jan Broscius
i drukiem ogłosił, Składa się on z 7 ód, każda 0 7
strofach; w 1-6j Chrystus od proroków obiecany;
w 2-ićj od patryarchów pożądany; w 3-ićj z Panny
narodzony; w 4-ćj obrzezany; w 5-ćj od trzech mędr-
ców uczezony; w 6-6j w Kościele stawiony; w 7-6j

Kopernik—Korabiewicz.

między doktorami siedzący. W przekładzie polskim
Ignacego Badeniego, mieści się utwór ten w warsz.
wydaniu dzieł Kopernika.

Dr. L. Prowe w rozprawie swój: Ooppernieus als
Arzt. Halle, 1881, przytacza liczne przepisy lekar-
skie Kopernika a nadto ogłasza rękopis przechowy-
wany w archivum frauenburskićm: .Regimen sanita-
tis, który niesłusznie Kopernikowi przypisują. +
W ostatnich latach (1878) odnaleziono w Wiedniu

i w Sztokholmie odpis nieznanego rękopisu Koperni-
ka: De hypothesibus motuum coelestium a se consti-
tutis eommentariolus.

Koperski Władysław, ur. w Kostrzyniu
w W. Ks. Poznańskićm w r. 1841, do gim-
nazyum uczęszczał w Poznaniu i Trzeme-
sznie, nauk lekarskich słuchał (1868—1870)
w Gryfii.
Zwei Falle von parostealem Fibrom. Greifswald,

1870, w 8-ce, str. 25. Diss. inaug.

Kopff Leon, ur. 2 marca 1856 r. w Kra-
kowie, do nauk gimnazyalnych i lekarskich
(od r. 1874) przykładał się w rodzinnóm
mieście. Stopień doktorski osiągnął na
wszechnicy jagiellońskiej w r. 1880,wmar-
cu i zaraz objął służbę lekarską w szpitalu
ś. Kazarza w Krakowie. W drugićj połowie
tegoż roku wyjechał dla dalszego kształce-
nia się zagranicę, a w maju 1881 r. został
mianowany asystentem przy katedrze che-
mii lekarskićj w uniwersytecie jagielloń-
skim.
Uwagi nad oznaczeniem białka w moczu, w szcze-
R sposobem Stolnikowa. (Przegl. lek. 1878,

a: gościec stawowy (Polyarthritis acuta). Spra-
wozdanie z przypadków leczonych w szpitalu $. Ła-
zarza na oddziale doe. D-ra Pareńskiego w Krako-
es żę 1876—1880. (Tamże, 1880, Nr. 38, 39, 40,

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. uniw. Jag. 1880,
w 8-ce, str. 32.
Obecny stan sprawy wykrywania zfałszowań ma-

sła, obcemi tłuszczami. (Przegl.lek. 1881, Nr.30, 34).
Wpływ zbawienny róży na ostry reumatyzm sta-

wowy. (Tamże, 1881, Nr. 48, 44).
i” słów o gazie karbolowój. (Tamże, 1881, Nr.

0 kaasnók Prace Brouardel'a i Boutamy'ego
(Tamże, 1882, Nr. 5, 8).

Koplewski Władysław.
Ob izmienienii awtomaticzeskich nierwnych uzłow

sierdca pri niekotorych patołogiczeskich processach
w sierdiecznoj myszicie. Patołogiczesko-anatomiczes-
koje izsledowanie. Petersburg, 1881, w 8-ce, str. 34.
Diss. inaug.

Koppenstaedter Teofil, lekarz warszawski
z pierwszćj połowy bieżącego stulecia, wy-
nalazca ziółek przeczyszczających, znanych
dotąd pod jego imieniem w aptekach war-
szawskich.

Korabiewicz Edmund, ur. 23 grudnia 1804
roku w Mitruzach, w gub. grodzieńskićj;
nauki lekarskie ukończył w Wilnie; w r.
1881 był lekarzem w korpusie Giełguda
i zasłużył sobie na krzyż złoty virtuti mili-
tari, Opuściwszy kraj rodzinny, powtórzył
egzamina lekarskie w Strasburgu i na-
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stępnie osiadł w Paryżu, gdzie oddawał się

swemu zawodowi z wielką gorliwością

i miłością chrześciańską. Przez lat kilka-

dziesiąt był lekarzem szkoły polskićj wBa-

tignolles. Um. w Paryżu 18 kwietnia 1875r.

Notice sur le eholóra morbus et les diffórents mo-

des de traitement essayós dans le royaume de Po-

sę Strasbourg, impr. Levrault, 1832, w 8-ce,

str. 32.
Wezwanie Litwinów do boju. B. m. dr. ir. (1831),

w 8-ce. str. 4, (wierszem). =

Obserwacya reumatyzmu ostrego stawów, prze-

rzucającego się na błony mózgowe i skończonego

gwałtowną śmiercią. (Roczn. tow. paryzk., 1859, str.

49—59).

Korabiewicz Michał.
De diversis hydroceles curandae methodis. Dor-

pati, 1852, w 4-ce, str. 52. Diss. inaug.

Korczyński Sas Edmund Jan, ur. 5 paź-
dziernika 1844 r. w miasteczku Dobromilu,

'w ziemi sanockićj; do średnich zakładów

naukowych uczęszczał w Nowym Targu,

w Nowym Sączu, Tarnowie, Rzeszowie

ij nakoniee w Krakowie; do medycyny

rzykładał się w uniwersytecie jagielloń-

skim (1862 — 1867). Składając ostateczne

egzamina od października 1867 r. do lutego

1868 r. pełnił zastępczo obowiązki asysten-

ta w klinice lekarskićj prof. Gilewskiego.

Stopień doktora medycyny uzyskał w Kra-

kowie 4 marca 1868 r., tegoż roku 20 mar-

ca osiągnął stopień magistra akuszeryi,

a 6 lutego 1869 r. stopień doktora chirur-

gii. Krótki ezas zajmował się praktyką

prywatną i sądowo-lekarską wmiasteczku

Dębicy, w obwodzie tarnowskim. W paź-

dzierniku 1869 r. zawezwany przez prof.

Gilewskiego, objął asystenturę w klinice

lekarskićj i na tćj posadzie pozostał do 1

lutego 1871 r., do czasu, gdy zamianowany

został prymaryuszem w oddziale chorób

wewnętrznych szpitala św. Łazarza w Kra-

kowie. Równocześnie został lekarzem są-

dowym przy sądzie krajowym. W r. 1872

11874 bawił po kilka miesięcy za granicą

i zwiedził zakłady naukowe i szpitalne
w Wiedniu, Monachium, Zirichu, Bazylei,

Freyburgu, Heidelbergu,  Strassburgu,
Wiirzburgu i w Pradze. Gdy katedra kli-
niki lekarskiej przez śmierć prof. Gilew-
skiego opróżnioną została, K. 18 grudnia
1874 r. był mianowany profesorem patolo-
giii terapii szezegółowój wraz z kliniką.
W r. 1875/6 i 1876/7 był przewodniczą-
cym w dyrekcyi klinik; w r. 1879/80 dzie-
kanem a w następnym roku poddzieka-
nem wydziału lekarskiego; w r. 1881/2 ko-
misarzem rządowym przy egzaminach ści-
słych. W r. 1869 wybrany członkiem to-
warzystwa lekarskiego krakowskiego, był
w r. 1870 sekretarzem tego towarzystwa,
w r, 1874 „wiceprezesem a następne dwa
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lata (1875i 1876) prezesem. Jako prezes
dbał skutecznie o rozbudzenie ruchu nau-
kowego; za jego staraniem zawiązała się
komisya sprawozdawcza z prac lekarskich
do roczników Virchowa i Hirscha, komisya
językowa a nadto komisya balneologiczna,
której przewodniczył w latach 1877—1879.
Jego zabiegom winna swe powstanie wy-
stawa balneologiczna, urządzona przy wy-
stawie gospodarczo-przemysłowćj we Iiwo-
wie 1877 r. W marcu 1875 r. zajął się za-
łożeniem Stowarzyszenia do wydawnictwa
dzieł lekarskich polskich, których potrzeba
coraz dotkliwićj czuć się dawała. Ukonsty-
tuowane towarzystwo (1 listopada 1875 r.)
wybierało dotąd swym prezesem założycie-
la, któremu przypadło zadanie podtrzymy-
wania bytu stowarzyszenia ciągłą zapobie-
gliwością osobistą. Wybrany 18 sierpnia

1875 r. radcą miejskim, piastował ten urząd
przez lat sześć (do 13 sierpnia 1881 r.), na-
leżąc do sekcyi policyjno-lekarskićj i do
komisyi sanitarnćj miejskiój; najważniej-
sze referaty sanitarne przedstawione w tym
czasie radzie miejskićj, przez niego są opra-
cowane. Nie małe także położył zasługi
około poprawy szpitala powszechnego, jako
członek komitetu administracyjnego od 30
kwietnia 1880 r. Od r. 1873 do 1880 K.
był członkiem redakcyi Przeglądu lekar-
skiego. K. jest członkiem ezynnym towa-
rzystwa lekarzy galicyjskich, towarzystwa
dobroczynności, towarzystwa tatrzańskie-
go, towarzystwa przyrodników imienia Ko-
pernika we Lwowie, towarzystwa nauko-
wój pomocy dla kięstwa cieszyńskiego,
członkiem honorowym towarzystwa wza-
jemnćj pomocy uczniów uniwersytetu ja-

giellońskiego, towarzystwa balneologicz-
nego w Odessie, towarzystwa lekarskiego
w Białogrodzie w Serbii, członkiem korres-
pondentem towarzystwa lekarskiego war-
szawskiego.
Doświadczenia nad barwnikiem krwi zwanym he-

miną. (Roczn. tow. nauk, krak. T. XXXV).
Przypadek sądowo-lekarski. Rozedma płuc. Odma

piersiowa urazowa. Śmierć. (Emphysema pulmonum.
Pneumothorax traumaticus. Mors). (Przegl. lek.
1868, Nr. 42, 48).

Gruźlica ostra u chorego z rakiem żołądka, (Tam-
że, 1871, Nr. 1, 2).

Spostrzeżenia lekarskie z oddziału chorób we-
wnętrznych szpitala św. Łazarza z miesiąca marca
1871. (Tamże, 1871, Nr. 19, 20).

Toż, z miesiąca kwietnia 1871r. (Tamże, 1871,
Nr. 21, 22).

Toż, z miesiąca maja 1871 r. (Tamże, 1871, Nr.
29, 31).
Najnowsze prace o pylicy płucowćj (pneumoconio-

sis). (Służba zdr. pub., 1872, T. I, str. 49—955).
Nowsze teorye gorączki. (Tamże, 1872).
Toż, w osobn. odb. Liwów, 1872, w 8-cee, str. 21.
Sprawozdanie o ruchu ehorychi chorób w oddzia-

le chorób wewnętrznych szpitala $. Łazarza w Kra-

kowiewroku 1ŚT2. (Przegl. lek. 1878, Nr. 31—44),
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Kilka słów o zapaleniu stawów ezerwonkowóm
(pylyarthritis dysenterica). (Tamże, 1874, Nr. 52).

Zapalenie stawów ze stanowiska ajtyjologicznego
z przeważnóm uwzględnieniem tak zwanego gośćca
stawowego (rheumatismus artieulorum) i ropniey
(pyaemia). (Tamże, 1875, Nr. 9—17):

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. uniw. Jag. 1375,
w 8-ce, str. 58, Sprawozdanie z tćj pracy ogłosił Lu-
tostański w Medycynie, 1876, Nr. 31.

Kierunek i zadanie balneologii spółezesnćj w ogó-
le, w szezególności zaś balneologii krajowćj i komi-
syi balneologicznój. Rzecz miana na posiedzeniu ko-
misyi balneologieznój Tow. Lek. Krak. d. 9 marca
Dr7 r. (Tamże, 1877, Nr. 15).

Spostrzeżenia kazuistyczne z kliniki lekarskićj
krakowskićj, a) Tętniak tętnicy płuenćj wskutek za-
palenia przewlekłego osierdzia. Niedokrewność znacz-
nego stopnia. Skrobiawica narządów wewnętrznych
przy rozroście tkanki śródmiąższowćj. Przyostre za-
palenie miąższowe nórek. Śmierć z odmy piersiowój
skutkiem rozpadu zawału zatorowego (infarctus ex
embolia) w płueu lewóm. (Tamże, 1878, Nr. 1, 2,3, 4).

b) Rak pierwotny w przewodzie wątrobowym (duc-
tus hepatieus). Następowa marskość przerostowa
wątroby (cirrohosis hypertrophiea hepatis). Kilka
słów o ajtyjologii raka. (Tamże, 1878, Nr. 11, 12).

e) Przypadek niezdrożności jelit. Użycie prądu in-
dukeyjnego. Wyleczenie. (Tamże, 1878, Nr. 39).

d) Trzy przypadki duru brzusznego zakończone
śmiercią u kobiet z wrodzoną wąskością układu tę-
tniezego. Znaczenie bledniey wrodzonćj w durze brzu-
sznym. (Tamże. 1879, Nr. 18, 19, 21, 22).

e) Dwa przypadki metalicznych tonów sercowych
skutkiem podźwięku w jamach rozpadowych położo-
nych w sąsiedztwie żołądka. Znaczenie rozpoznaw-
cze metalicznych objawów przysłuchowych zależnych
od ruchów serca. (Tamże, 1879, Nr. 32, 33, 34).

Klinische Beitrige. Zwei Falle von metalliseh
klingenden Herztónen und metalischem Plitseherge-
rdusch in an den Magen grenzenden und aus dem
Zerfall von Neugebilden entstandenen Hóhlen. Wien,
Verlag von Urban und Schwarzenbere, Druek von
G. Gistel, (1880), w 8-ee, str. 18. Odb. z Wiener
med. Presse, 1379, Nr. 47—51.

Wstęp do sprawozdania z kliniki lekarskićj kra-
kowskićj z lat ezterech t. j. od r. 1874/5 do r. 18789.
(Przegl. lek. 1479, Nr. 43),
Ubytek kilku żeber i odsłonięcie znacznćj powierz-

chni serea. (Tamże, 1880, Nr. 31, str. 422, Nr. 38,
str. 441).
Zagłoba kiszek (invaginatio intestinorum). (Przegl.

lek. 1880, Nr. 34. 35),
Przypadek macinnicy padaczkowój (hysteria ma-

jor). (Tamże, 1880, Nr. 35).
Przypadek padaczki rdzeniowój (epilepsia spinali-

si uchorego z przewlekłóm zatruciem rtęciowóm.
(Tamże, 1880, Nr. 36).
Przypadek choroby rdzenia pacierzowego. (Tam-

że, 1880, Nr. 36)
Kilka słów o działaniu fizyologicznóm i o zastoso-

waniu leczniczóm nitrogliceryny, podał... na podsta-
wie doświadezeń wykonanych wspólnie z kandyda-
tem medycyny p. Michałem Janotą. (Pam. tow. lek.
warsz., 1681, str. 609—628).

Toż, w osobn. odb. Warszawa.
str. 20.

Działanie lecznicze salieynu. (Przegl. lek., 1882,
Nr=2> 10 Ph=12. 12),
Ueber Nitroglyzerin. (Wien. med. Wochenschrift.

1682, Nr. 6).
Pierwsze przypadki nagminnego zapalenia opon

mózgowo-rdzeniowych  (meningitis cerebro-spinalis
epidemica) w Krakowie między rokiem 1868 a 1871.
(Gaz. lek., 1882, Nr. 17),

1881, w 8-ee,

Korczyński.

O zdrojowiskach Morszyńskich, a w szezególności
o wodzie gorzkićj Morszyńskićj w porównaniu z in-
nemi wodami gorzkiemi. Rzecz przedstawiona na
posiedzeniu komisyi balneologieznćj Tow. lek. krak.
d. 9 maja 1882 r. (Tamże, 1882, Nr. 24, 25, 26).
Uwagi i spostrzeżenia kliniczne. Zapalenie płue

pierwotne z naciekiem surowieczym. (Medycyna, 1882,
NrAEE 12, 15):
Kurcz gardziela z przyczyny wrzodu błoniezego

(strietura oesophagi spastica, ex uleere diphteritico).
Przedziurawienie gardziela. Żywienie enemami Leu-
bego. Wyzdrowienie. (Tamże, 1882, Nr. 17, 18, 19).
Przyczynek do etyologii i rozpoznawania wrzodów

gruźliczych pierwotnych w jelitach. (Tamże, 1882,
Nr. 26, 27, 28).
O zwyrodnieniu włóknistym (fibrosis) tkanin z prze-

ważnóm uwzględnieniem otrzewny i tkanki podotrzew-
nój. Rzecz czytana na posiedzeniu Tow. lek. krak.
d. 5 kwietnia 1882 r.) (Tamże, 1832, Nr. 38, 34, 35,
3), 37, 38, 39, 40, 43, 45.
W klinice K. i pod jego kierunkiem dokonywali

prace: A. Wysoeki (1875), Pieniążek (1875), T. Za-
ręba (1875), P. Sakowski (1875), St. Paszkowski
(1875), B. Skórczewski (1876, 1877), St. Ponikło
(1876), M. Gedl (1876), T. Wasylewski (1876), A.
Coghen (1876, J. Waszak (1870, J. K. Wiktor
(1577), W. Rychlieki (1877), St. Smoleński (1879,
1830), E. Rosenblatt (1879).

Niektóre z prae powyższych przedrukowane zostały
w oddzielnych poszytach, luźno wychodzących, któ-
rych dotąd ukazało się ośm, a mianowicie:

Z kliniki lekarskićj prof: D-ra Korezyńskiego
w Krakowie. Zeszyt l. R. 1875. Kraków. w druk.
Uniw. 1876, w 8-ce, str. VIi 126. Zawiera: Prace
kliniezne D-rów Sakowskiego, Skórczewskiego, Pasz-
kowskiego, Gedla i Ponikły, zamieszczone w Prze-
glądzie lekarskim. ?

Zeszyt II. Kraków, w druk. Uniw. 1879, w 8-ce,
str. 1 nl., 1061 I nl. Zawiera: Prace kliniczne D-rów
Gedla, Wiktora, Ooghena, Waszaka i Ryehliekiego,
zamieszczone w Medycynie.

Zeszyt III. Zawiera: Spostrzeżenia kazuistyczne
prof. D-ra Korczyńskiego, drukowane w Przeglądzie
lekarskim.

Zeszyt IV. Kraków, w druk. Uniw., 1881, w 8-ce,
str. 91. Zawiera: Sprawozdanie z kliniki lek. krak.
z lat 4 (t. j. od roku szk. 1874/5 do roku szk. 1878/9)
opracowane przez D-rów Bossowskiego, Gluzińskie-
g0, Ponikłę, Śmoleńskiego i Schramma ze wstępem
przez prof. D-ra Korczyńskiego, drukowane w Prze=
glądzie lekarskim.

Zeszyt V. Kraków, w druk. Uniw., 1882, w 8-cć
str. 48. Zawiera Rozprawę Doe. D-ra Ponikły,
o oznaczeniu dolnćj granicy żołądka, zamieszczoną
w Przeglądzie lekarskim.
Zeszyt Vl. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego,

1852, w 8-0e, str. 116. Zawiera: Prace D-rów Smo-
leńskiego, Rosenblatta, Janochy i prof. Korczyń-
skiego, zamieszczone w Pamiętniku tow. lek. warsz.

Zeszyt VII. Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza
i W. Noakowskiego, 1883, w 8-ce, str. 72. Zawiera
uwagi i spostrzeżenia kliniezne przez prof. D-ra Kor-
czyńskiego, drukowane w Medycynie.

Zeszyt VIII. Kraków, w druk. Uniw , 1883, w 8-ce,
str. 60. Zawiera: Odezyty i demonstracye na posie-
dzeniach Towarzystwa lekarskiego krak. od połowy
r. 1880 do połowy 1882, a mianowicie: 1) Demonstra-
cya Katarzyny Serafin (ubytek kilku żeber i odsło-
nięcie znacznćj powierzchni serca). Pos. 25 maja
1880 r. 2) Demonstracya a) dwóch chorych z zagło--
bą jelity b) przypadek macinnicy padaczkowój;
c) przypadek padaczki rdzeniowój u chorego z prze-
wiekłóm zatruciem rtęciowóm; d) przypadek choro-
by rdzenia pacierzowego. Pos. 2 cerwea 1880 r.
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3) O morszynie pęcherzykowym (fucus vesiculosus)
i o wyciągu paproci pospolitćj. Pos. 2 czerwca 1880r.
4) O terpentynie z Chios. Pos. 3 list. 1880 r. 5) De-
monstracya ehorych: a) niedokrewność swoista po-
stępowa; b) rozległe schorzenie rdzenia pacierzowe-
go. Pos. 3 lis. 1880 r. 6) O apomorfinie. Pos. 1 grud-
nia 1880 r. 7) O resorcynie. Pos. 19 stycznia 1881.
8) O kodeinie w cukrzycy. Pos. 15 lutego 1881 r.
9) O wrzodach gruźliczych pierwotnych w jelitach.
Pos. 15 marea 1882 r.. 10) O zwyrodnieniu włóknis-
tóm tkanin. Pos. 5 kwietnia 1652r. 11) Przypadek
o (paralysis agitans). Pos. 26 kwiet. 1882 r.
12) Demonstracye: a) rtęcica; b) zrost osierdzia i upo-
śledzenie drożności żyły głównej górnój; ce) sól mor-
szyńska. Pos. 10 maja 1882. 13) O zachowaniu się
ciężaru ciała w chorobach gorą*zkowych ostrych.
Pos. 5 lipea 1882r. 14) O zdrojach morszyńskich.
Pos. 9 maja 1882 r.

Kordaly Jan Maciej, rodem ze Szląska
(Skotschovia-Teschiniensis Silesius).
De pliea polonica. Halae ad Salam, 1776, w 4-ce,

str. 22. Diss. inaug.

Korewa Aleksander Tomasz Wiktor. ur.
15808 r. we wsi Zatroczach, w powiecie
trockim; początkowo przykładał się (1819—
1824) do nauk prawnych w uniwersytecie
wileńskim; w r. 1825 zapisał się na wydział
lekarski a 1830 r. stopień doktora medycy-
ny w Wilnie osiągnął. W r. 1881 pełnił
służbę lekarską w warsz. szpitalu wojsko-
wym. Wyszedłszy za granicę, udał się do
Ameryki a po złożeniu egzaminu przed ko-
mitetem lekarskim w Nowym Orleanie,
uzyskał upoważnienie do praktykowania
w Stanach Zjednoczonych. Wróciwszy do
Europy, otrzymał w r. 1841 stopień doktor-
ski w Paryżu i następnie oddawał się wy-
konawstwu lekarskiemu w południowej
Francyi. W latach 1855—1856 odbywał
służbę wojskowo-lekarską w Turcyi. Uzy-
„skawszy pozwolenie powrotu do kraju
ojczystego, osiadł w Wilnie i tam 2 czerw-
ca 1874 r. życia dokonał.
These pour le doetorat en módecine, presentóe et

soutenue le 13 janvier 1841. 1. Dóterminersiles ró-
vulsifs sur le tube digestit ont de Iinfluencedans
les cas de lósion organique du ceerveau. 2. De.l'as-
pect que prósentent les poumons avant et apres la
respiration. 3. Quels sont les agents chimiques capa-
bles de neutraliser les proprietćs venćneuses des
acides et des alcalis? 4. De Ihemorrhagie utórine
dans les six premiers mois de la grossesse. Paris,
Rignoux, 1841, w 4-ce, str. 24.
Wyjątki z protokołów posiedzeń tow. lek. wil.

o chorobach postrzeganych od r. 1847 do 1851. (Prak-
tyczne postrzeżenia... V, 1862, str. 189—260).
Woda mineralna Bisztańska uważana pod wzglę-

dem lekarskim w r. 1860. (Tamże, str. 27/—296).

Kornalewski Joachim, ur. 15 września
1850 r., do gimnazyum uczęszczałwBruns-
berku i w Chełmnie, nauk lekarskich słu-
chał w r. 1871 od Gryfii, późnićej w Kró-
lewcu.

Zur Casuistik der congenitalen Saeralgeschwiil-
ste. Kónigsberg, E. Dalkowski, 1876, w 8-ce, str. 29,
2 nl. Diss. inaug.

Kornary, ob. Cornaro Ludwik.
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- Kornatowski.
Epistola de valida emtione, venditione inter medi-

cum et aegrotum celebrata. Lipsiae, 1739.
Por. Ploucquet: V, 466.

Korniłowicz Edward. urodził się w Twe-
rze, gdzie ojciec jego pozostawał w służbie
wojskowćj rosyjskićj; do gimnazyum uczęsz-
czał w Kownie a późnićj w Warszawie;
nauk lekarskich słuchał (1868 — 1874)
w Warszawie. Następnie 5 lat (1874—1879)
był ordynatorem kliniki psychiatrycznój
uniwersytetu warsz. W r. 1878 objął służ-
bę lekarską w szpitalu ujazdowskim w od-
dziale chorych umysłowych; wr. 1880 został
mianowany starszym ordynatorem tegoż
oddziału. F/$. X/. /909w» Waptzatoce..
Kilka przypadków obłędu pijaekiego (delirium po-

tatorum). (Medycyna, 1880, Nr. 43, 44).
Przyczynek do wpływu leczniczego ostrych cier-

pień gorączkowych na, choroby umysłowe (psychozy).
(Gaz. lek. 1881, str. 337/—343, 361—369).
Psychoza powstała pod wpływem zatrucia jadem

tyfusu brzusznego. Rzecz czytana w Tow. lek. warsz.
(Tamże, 1882, Nr. 28).
Przypadek paralyseos agitantis. (Pam. tow. lek.

wasz. T. LXXIX, 188*, str. 187).
Korsak Erazm, ur. 1834 r. wewsi Małych

Dolcach w gubernii Mińskiej, wydział le-
karski ukończył w Kijowie wr. 1859, umarł
w Ohorzelach, w gub. płockiej, 20 lipca
1870 r.
Nadzwyczajnie wczesne rozwinięcie się narzędzi

płciowych. (Tyg. lek., 1863, Nr. 12).

Kortum Ernest (von) za Augusta III
i Stanisława Augusta pełnił obowiązki le-
karza kopalni w Wieliczce, którą opisał.
Był on ojcem znanego z prac piśmien-
niczych Karola Ludwika Kortum, zmarłego
w Warsz. 19 grudnia 1508 r.
Pó Róczn- DW..P. NT >225.

Korytoni Jan, doktór medycyny, w poło-
wie 17 stólecia praktykował w Krakowie.

Korytowski Rafał.
Rezultata kuracij wodą i gymnastyką pode Lwo-

wem w Kisielee. Ilhrwów, 1862, w 8-ce, str. 35,
Toż, wydanie drugie. Rzeszów, J. Pelar, 1865,

w 8-ce, str. 25 i VILI.

KorzeniewskiJózef, ur. 19 marca 1806 r.
w gubernii mińskićj, w powiecie słuckim;
ukończywszy nauki gimnazyalne w Nie-
świeżu, w r. 1821, mając lat 15, zapisał się
na wydział fizyczny uniwersytetu wileń-
skiego; w dwa lata późnićj przeszedł na
wydział lekarski. Osiągnąwszy w r. 1827
stopień lekarza klasy I, pozostał przy uni-
wersytecie jako pomoenik prosektora ana-
tomii i pomocnik prosektora kliniki chirur-
gicznój, W r. 1829 uzyskał dyplom doktor-
ski. Uwolniwszy się w r. 1831 od obowiąz-
ków przy prof. anatomii Bielkiewiczu, wy-
jechał do Brześcia litewskiego a późnićj do
Witebska dla niesienia pomocy dotkniętym
cholerą. Po otworzeniu w r. 1832 akademii
medyko-chirurgicznej z dawnego uniwer-
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sytetu wileńskiego, utrzymał się przy obo-
wiązkach pomocnika profesora kliniki chi-
rurgicznój irozpoczął wykładać desmurgią,
tudzież naukęozłamaniach i zwichnieniach.
W r. 1885 mianowany został profesorem
adjunktem, w r. 1887 profesorem nadzwy-
czajnym a 21 września 1840 r. zatwierdzo-
ny był w godności profesora zwyczajnego
i dyrektora kliniki chirurgicznej. W latach
1837—1889 bawił w celach naukowych za
granicą, skąd nadsyłał akademii raporta
w języku franeuzkim; te przełożone na ro-
syjski drukowane były w dzienniku mini-
nisterstwa spraw wewnętrznych. Po zwi-
nięciu akademii medyko-chirurgicznej, po-
został w Wilnie, gdzie znękany długoletnią
chorobą, 21 maja 1870 r. pracowitego życia
dokonał. K. znany był w całój Litwie jako
najdzielniejszy operator; od r. 1829 należał
do najczynniejszych członków wiieńskiego
towarzystwa lekarskiego, któremu w r. 1840
przewodniczył. Towarzystwo naukowe kra-
kowskie i archeologiczne skandynawskie
zamieściły go także w swóm gronie.

Oonspectus nosologicus exanthematum. Vilnae,
typ. Dworzecii, 1829, w 8-ce, str. 103. Diss. inaug.

___ O wycięciu macicy. (Dzien. med. chir. i farm. wil.
T. I, 1830. str. 198—213).
O wycięciu eałkowitóm. macicy opadłej. (Tamże,

str. 372—330).
O wycięciu całkowitóm macicy w położeniu natu-

ralnóm będącćj. (Tamże, 504—519).
De orthopaediae progressu ac necessitate, deque

variis cirea naturam deformitatum earumque metho-
dum medendi opinionibus. Odczyt wstępny, miany
w r. 1834; następnie w przekładzie na język rossyj-
ski ogłoszony został w piśmie: Otczet 0 sostojanii
imp. wilenskoj mediko - chirurgiczeskoj akademii
w 1834 godu, p. t. Razsużdienie ob uspiechach orto-
piedii.
Desmurgia s. chirurgiae pars de variis adminicu-

lis deligatoriis. Vol. I. Vilnae, Gliicksberg, 1837, str.
337, 6i tab. XI.
De ossibus fractis traetatus in discentium usum.

Vilnae, typ. Th. Gliicksbergi, 1837, w 8-ce, str. 552,
2i2l tab.
Opadnięcie macicy uleczone za pomocą nakładania

małych szezypczyków sposobem p. Desgranges.
(Pam. tow. lek. warsz. T. V, str. 165—173).
De operat;one, qua eximia eruris deformitas, ineo-

grua ossium fractorum coaptatione producta, penitus
emendata es t. (Colleetanea... Vilnae, 1838, str. 275—
289, 1 tab).

Korzeniowski Hipolit, syn zaszczytnie zna-
nego w piśmiennictwie polskićm powie-
ściopisarza i dramaturga, ur. w Krzemień-
cu 1827 r.; do gimnazyum uczęszczał
w Charkowie i tam rozpoczął studya le-
karskie; następnie przeniósł się do Peters-
burga i w tamtejszój akademii medyko-
chirurgicznój w r. 1850 stopień lekarski
pozyskał. Odbywszy wycieczkę naukową
zagranicę, przybył do Warszawy w r. 1851
i wnet objął obowiązki ordynatora począt-
kowo w szpitalu ewangielickim a późnićj
w szpitalu Dzieciątka Jezus, W tym czasie

Korzeniowski.

miał sobie przyznany stopień doktora me-
dycyny przez Radę lekarską Królestwa.
K. już w pierwszych latach pobytu w War-
szawie zjednał sobie imię zręcznego i po-
mysłowego operatora. Po utworzeniu warsz.
akademii medyko-chirurgicznój, w r. 1858
K. został docentem anatomii opisowćj;
w r. 1859 mianowany . był adjunktem
przy klinice chirurgicznćj Le Bruna i miał
sobie powierzony wykład desmurgii. W r.
1861 rozpoczął wykłady chirurgii opera-
cyjnćj i anatomii chirurgicznćj, nie prze-
stając być adjunktem kliniki. Po śmierci
prof. Le Bruna objął kierownietwo kliniki
chirurgicznój i na tćj katedrze pozostał po
zreorganizowaniu szkoły głównćj na uni-
wersytet warszawski. W r. 1871 powołany
został na katedrę kliniki chirurgicznćj do
Petersburga. W r. 1878 dosłużywszy się
emerytury, wrócił do Warszawy, gdzie po-
ruczono mu obowiązki konsultanta szpitali
wojskowych w rzeczach chirurgicznych
i wykładającego kurs chirurgii polowćj dla
lekarzy wojskowych; nadto został cezłon-
kiem Rady dobroczynności  publicznój.
W czasie wojny turecko-serbskićj, przez
urządzenie służby sanitarnćj nie małe armii
serbskićj oddał usługi; również bardzo
czynnym był na placach boju w czasie
wojny turecko-rosyjskićj. Umarł w r. 1879
w Petersburgu, dokąd na krótki czas przed
zgonem udał się w sprawach osobistych.
Pochowany na cmentarzu powązkow-
skim.
O rurce moczowćj pod względem anatomieznym,

fizyologicznym, patologicznym i chirurgicznym. (Tyg.
lek. 1855, Nr. 39, 46).

Postrzeżenia praktyczne w oddziale chirurg. szpi- ,
tala Dzieciątka Jezus. (Tamże, 1856, Nr. 49—52).
O środkach stłumiających czucie i wpływie ich na

chirurgią. Warszawa, w druk. S. Orgelbranda, 1856,
w 8-ce, str. 35. Osobn. odb. z Pamięt. tow. lek. waw.
1856, PT. XXXV, str. 52.
Wyłuszczenie ramienia, całkowite wycięcie łopat-

ki, przebieg pomyślny. (Klinika, 1866, str. 10—12).

Uwagi nad spostrzeżeniem. „Wycięcie całkowite
maciey,* ogłoszonóm przez prof. Girsztowta w Nr. 53
Gaz. lek. (Tamże, 1867, str. 332—336).
Rak kości czołowój (osteo carcinoma). (Tamże, T.

Il, 1867, str. 182184).
Przepuklina pępkowa zaciśnięta; nowa modyfika-

cya w sposobie operacyjnym. (Tamże, T.IV, 1869, str.
257—263).

Sprawozdanie z czynności kliniki chirurgieznój od
2 czerwea 1868 do 22 października 1869 r. (Tamże,
T. VII, 1870, str. 49—55, 65—67, 81—86).
Wraczebnyj sputnik na perewiazocznom punktie,

w łazaretach i gospitalach. S$.-Peterburg i Moskwa,
1877, w 8-ce, str. 154 i V.
Na posiedzeniach warsz. tow. lekarskiego komuni-

kował:
RE łuku aorty.

XXXIII, 1855, str. 158).
Złamanie kości goleniowój i łydkowej; — czy par

Bory oaE (Tamże, XXXIV, 1855, str, 319, 322,

(Pam. tow. lek. warsz. T.
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Zrosty stawów czyli stopienie w jedną massę
wszystkich niemal stawów u kobiety. (Tamże, T.
XXXIX, 1858, str. 21).

Dwa zdarzenia uwięzienia w przepuklinie pachwi-
nowój kiszki ślepćj. (Tamże, T. XXXIX, 1858,
str. 21).
Zwężenie cewki moczowśj, uleczenie za pomocą

uretrotomu Oiviale'a. (Tamże, T. XXXIX, 1858,
str. 280).

- Przepuklina udowa osobliwa ze względu na swoję
objętość i niezwykłą zawartość. (Tamże, T. XLIII,
1860, str. 103).
O owariotomii. (Tamże, T. XLIX, 1863, str. 484).
Choroba uszna w następstwie płonicy. (Tamże, T.

XLIX, 1863, str. 491).

Wypadek wynicowania macicy. (Tamże, T. XLIX
1863, str. 499).
Przyrząd gipsowy przerywany do złamań powikła-

nych z poranieniami, owrzodzeniami it. p. (Tamże,
T. XLIX, 1863, str. 299, T. L, 1863, str. 381).
Krwotoki następne z płue po tracheotomii. (Tamże,

T. LI, 1864, str. 438),

Rakowiec wargi ust, cheiloplastice.
LII, 1864, str. 277).
Wyłuszczenie wola (struma vasćulosum). (Tam-

że, T. LIII, 1865, str. 470).

(Tamże, T.

Wywichnienie ramienia na przednią powierzehnię -
klatki piersiowćj pod obojezyk. (Tamże, T. LIN, 1865,
str. 470). 2

Dwa wypadki szczęśliwie naprowadzonych wywi-
chnięć ze stawu biodrowego. (Tamże, T. LIV, 1665,
str. 127).
Wprawienie zastarzałego zwiehnienia' ku tyłowi

kości przedramieniowych w stawie łokciowym za po-
mocą przyrządu Sódillota z dynamometrem. (Tamże,
T. LIV, 1865, str. 258). ;

Odbyt pępkowy (anus umbiliealis) uleczony za po-
mocą operacji. (Tamże, T. LIV, 1865, str. 130).

Zatrzymanie wydzielenia moczu przez trzy doby,
uleczenie. (Tamże, T. LV, 1866, str. 152).
Wyłuszezenie wola. (Tamże, T. LVI, 1866,

str, 107).
Sledziona ruchoma. (Tamże, T. LVII, 1867, str. 41).
Odjęcie wola wielkich rozmiarów. (Tamże, T.

LVII, 1867, str. 42).

Parażenie połowy ciała w czasie uśpienia ehlo-
roformem. (Tamże, T. LVII, 1867, str. 48).
Obrażenie kręgów grzbietowych, złamanie obu go-

leni; wyzdrowienie. (Tamże, T. LVII, 1867, str. 349).
'Trepanacya. (Tamże, T. LVIII, 1867, str. 41).
Niektóre wiadomości o Kołobrzegu. (Tamże, T.

LVII, 1867, str. 342).

Operacya przepukliny pępkowćj zaciśniętćj. (Tam-
że, T. LIX, 1868, str. 1/8). SĘ
Rakowiec wypustnicy; operacya.

1868, str. 125).

Wrodzone rozdwojenie podniebienia miękkiego
a w części i twardego; staphylorrhaphia. (Tamże. T.
LX, 1868, str. 126).
Fibrosarcoma szezęki górnćj; operacya. (Tamże,

T. LX, 1868, str. 260).

Osteofibrosarcoma żuchwy; operacja.
LX, 1868, str. 261).
Sucha gangrena samćj skóry bez zajęcia tkanki

25, podskórnej. (Tamże, T. LX, 1865, str. 262,

(Tamże, T. LX

$ n(Tamże, T.

Ciało obee (łupina orzecha laskowego) długo prze-
bywające w krtani. (Tamże, T. LX, 1868, str. 264).

Wycięcie eałkowite kości piętowćj. (Tamże, T.
LX, 1868, str. 818). NA

Wypiłowanie główki, szyjki i , części kości udo-
wój. (Tamże, T. LXI, 1869, str. 284).
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Szczególna konformacya czaszki i wadliwe ukształ-

cenie palców rąkinóg. (Tamże, T. LXI, 1869,

stw. 100). :
Odjęcie maciey z powodu wielkiego guza tego 0'-

ganu. (Tamże, T. LXI, 1869, str. 221).
Wodunki w ścianie brzusznej. (Tamże, T. LXII,

1869, str. 339).
Przekłócie brzucha dla wypuszczenia nagromadzo-

nych gazów. (Tamże, T. LXII, 1869, str. 571).
Wypiłowanie stawu łokciowego z pozostawieniem

blaszki zewnętrznój wyrostka łokeiowego i przycze-

pu m. trójgłowego ramienia. (Tamże, T. LXIII, 1870,

str. 110).
Wypiłowanie stawu golenio-stopowego. (Tamże,

T. LXIII, 1870, str. 220).
Rak pęcherza moczowego i przetoka pęcherżo-

kiszkowa następcza. (Tamże, ". LXIII, 18%,

str. 111).
Hydróps sinus frontalis, trepanatio. (Tamże, T.

LXIII, 1870, str. 274).
Guz naprężny wrodzony, zajmujący cały policzek

lewy i wargę górną; operacya, (Tamże, T. LXIII,
1870, str. 114. T. LXTV, 1870, str. 171).
Wycięcie rakowca, który zajmował wargę dolną,

część środkową żuchwy i cały spód jamy ustnój, wraz

z gruezołami podjęzykowemi i podszczękowemi.

(Tamże, T. LXIV, 180, str. 2). ś
Złamanie kości boeznój czaszki, (Tamże, T. LXIV,

1870, str. 13).
Herniotomia pępkowa, użycie szwu wałeczkowego

w eelu wywołania zapalenia zlepnego. (Tamże, T.

LXIV, 1870, str. 3).
Ograniczone złamanie kości potylicowój; śmierć.

(Tamże, T. LXV, 1871, str. 4).
Mięsak wargi sromnój. (Tamże, 'T. LXV, 1871,

str. 9
obo krwi tętniczćj wedle metody Hiitera.

Rakowce w płucach. (Tamże, T. LKV, 1871, str.

10, 58).
Ostęomalacia u dziewczynki 15-letnićj. (Tamże,
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Lithotripsia perinealis sposobem Rizzolego. (Tam-

że, T. LXV, 1871, stw. 11, 60).
Wata do opatrywania ran i woreczki pargamino-

we do okładów. (Tamże, T. LXV, 1871, str. 60).

Anus praeternaturalis uleczony za pomocą opera-

cyi plastycznój. (Tamże, T. LXV, 1871, str. 65).

Rozpoczynająca się przepuklina (hernia _incipiens

Littriana); okaz anatomo-patologiczny. (Tamże, 'F.
LXY, 1871,str. 231). $
Wypadek niezarośnięcia ductus omphalo-mesara-

iei. (Tamże, T. LXV, 1871, str. 284).
O ewakuacyi rannych z pola bitwy. (Pam. tow.

lek. warsz. T. LXXIV, 1818. str. 651—658).
O leczeniu złamań postrzałowych uda. (Tamże, T.

LXXV, 1879, str. 264—268). > ać
. (Portret i życiorys, napisany przez H. Łuczkiewi-
cza, pomieściły Kłosy w Nr. 713).

Korzeniowski Marcin, doktór medycyny,
był w r. 1627 obrany rajeą lwowskim. Um.
1646 r.

Por. Zubrzycki: Kron. m. Lwowa, 265.

Kosch Rafał Jakób, ur. w r. 1803 w Lesz-
nie, do nauk lekarskich przykładał się
(1822—1826) w Króleweu.
De eystocele perinaeali. Regimonti, Hartung, 1825,

w 4-ce, str. 34. Diss. inaug. ;
Kościakiewicz Antoni, ur. 23 maja 1809 r.

w obwodzie bialskim, do szkół uczęszczał
w Biały i Lublinie. Wypadki w 1880 r.
przerwały mu bieg nauk lekarskich, które

rozpoczął w Warszawie. Wstąpiwszy do
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służby wojskowćj, został podchorążym
w gwardyi narodowój; w styczniu 1831 r.
przeniesiony do 22 pułku piechoty, awanso-
wał na podporucznika, późnićj był adjutan-
tem batalionowym 2 pułku. Wcielony do
16 pułku liniowego i ozdobiony krzyżem
złotym virtuti militari, wraz z generałem
Rybińskim wyszedł za granicę (5 paździer-
nika 1681 r.). Przybywszy do Francyi w r.
1682, udał się do Montpellier i tam2marca
1836 r. stopień doktora medycyny osiągnął.
Po trzechletnim pobycie w Prowancyi,
osiadł w styczniu 1840 r. w Rive-de-Gier
(Loire), gdzie dotąd zajmuje się wykonaw-
stwem lekarskióm. W r. 1848 był kapita-
nem gwardyi narodowćj w Rive-de-Gier,
a w r. 1870 sztablekarzem (chirurgien ma-
jor) tejże gwardyi. K. swemi pracami zjed-
nał sobie uznanie u postronnych a tytułem
członka zaszczyciły go liczne towarzystwa
naukowe, a mianowicie: towarzystwo le-
karsko-chirurgiczne w Montpellier, towa-
rzystwo lekarskie kantonu zurychskiego,
akademia chirurgiczna w Madrycie, aka-
demia umiejętności w Madrycie, towarzy-
stwo lekarskie madryckie, sabaudzka aka-
demia umiejętności, akademie lekarsko-
chirurgiczne w Saragossie, w Walencyi,
w Palermo, akademia pedagogiczna w Pa-
ryżu, Instytut lekarski w Walencyi, towa-
rzystwo naukowe w Angers, Bordeaux,
Bruxelli, Bruges, Chambery, Erlangen,
Gandawie, Krakowie, Lizbonie, Londynie,
Lyonie, Malines, Marsylii. Monachium,
Nancy, Tuluzie, Tours. Xeres de la Fron-,
tera, Saint-Etienne, w Wilnie.

 _ Essai sur I'hypochondrie. Montpellier, J. Martel
1836, w 4-ce, str. 238. These.

Mómoire sur Iópidemie de grippe, qui rógna en 1837
dans la commune du St Cyr. Lyon, impr. Dumoulin,
1840, w 8-ce, str. 56.

Toż, o epidemii z r. 1840, str. 48.
Mómoire pratique sur les affections typhoides. Pa-

ris, Baillitre, 1842, w 8-ce, str. 136.
Mómoire pratique sur les aceouchements artificiel-

les. Lyon, impr. Brunet Tonvil et Comp., 1845,
w 8-ce, str. VII i 149.

Toż, w przekładzie hiszpańskim przez Benedykta.
Balestery Broceta, czł. tow. lek. w Waleneyi.

Observationes de ciruji% practieca. Madrid, impr.
Delgras, 1846, w 16-ce, str. 15.
Mómoire pratique sur PRE tonsillaire Paris,

Baillitre, 1844, w 8-ce, str. 64.
Memoria praetica sobre el reumatismo agudo y en

curacion por los sudorificos y los polvos de Dover.
(Boletino de medieina, Madrid, 1846).
Memoire pratique sur la pleuro-peripneumonie

aiguć. Paris, Baillitre, 1848, w 8-ce, str. 158.
Compte rendu du serviee módico - chirurgieal fait

A I'hopital de Rive de Gier pendant le premier tri-
mać de 1849. Lyon, impr. Dumoulin et Rouet, 1849,
W 8-ce.

Toż, pendant le deuxieme trimestre de 1851. Paris,
Dumoulin et Rovet, 1851, w 8-ce, str. 47.
Mómoire sur I'6pidemie du cholóra-morbus asiati-

que, qui a rógnóć en 1854 dans le canton et la ville de

,
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Rive de Gier. Paris, Lyon, impr. Dumoulin, 1855,
w 8-ce, str. 30.

Souvenirs de Iómigration polonaise. Lyon, impr.
de F. Dumoulin, 1858, w 12-ee, str. XII, 275. Au
profit de Fómigration polonaise.
Mómoire pratique sur I'engorgement simple et

avee lósion de divers tissus, du corps et du gol de
Futerus. (Druk zapowiedziany 1861 r. w Paryżu).
Angine couenneuse grave, fitvre tres intense et

dćlire. Sudorifiques, vomitif, cautórisation, gargaris-
me boratć, potion avec le mćme módicament, badi-
geonnage du cou avee la teinture iodóe. Guórison
au bout de neuf jours. Recueil des travaux de la Soc.
módie. d'Indre-et-Loire, 1860. Przedr. w Gaz. des
hóp. civ et mil. 1862, str. 34.
Mómoire sur la pleuro-pneumonie catharrale qui a

regnó au printemps de 1862 A Rive-de-Gier et dans
ses environs. Paris, Robin, 1863, w 8-ee, str. 48.

Notice sur I'epidemie de fiżyres typhoides, qui a
sóvi pendant I'automne de 1869 A Rive de Gier. Lyon,
impr. d'Aime Vingtrinier, 1870, w 8-ce, str. 38.
Mómoires sur les ćpidómies de la variole et de la

Yarioloide de 1861 et 1871, lue A la sóanee ete. Saint
Ktienne, impr. J. Pichon, 1872, w 8-ce, str. 40.

Discours funebre prononeć sur la tombe de Valen-
tin Louis, officier de Iarmćee polonaise de 1831, le 25
mai 1872 au cimetiere de la Madeleine 4 la Guillo-
tiere (Lyon), Rive-de-Gier, Janin, 1872, w 8-ce,
str. 4.

Notes sur Oracovie et son Universitó, lues A la
sóance du 15 avril 1873 de la Sociótć de Módecine
de St. Ktienne et de la Loire par... offic. de la eroix
milit. de Pologne, membre de plusieurs acadómies et
sociótós savantes. Saint-Ktienne, impr. de I.Piehon,
18/3, w 8-ce, str. 16.

z Kościana Jan, stopnie filozoficzne otrzy-
mał w Krakowie w latach 1490 i 1496; był
doktorem medycyny i członkiem grona
nauczycielskiego (collegiatus).

Por. Oettinger: Rys... str. 93.

Kosicki Karol Ernest, rodem z Gdańska,
nauk lekarskich słuchał w Getyndze, gdzie
stopień doktora r. 1775 uzyskał. Napisał:
Noxae fasciarum gestationis et thoracum. Goettin-

gae, 1775, w 8-ce, str. 70. Diss. inaug.
Abhandlungen von dem SŚchaden des Einwi-

ckelns und des Tragen der Kinder, wie auch der
Sehniirbruste. Frei iibersetzt und mit Anmerkungen
yermehrt von Peter Gettfried Joerdens. Erlangen, bei
Wolfgaug Walther, 1788, w 8-ee, str. 103.

Por. Tyg. lek. 1861, Nr. 7, str. 55. Encykl. powsz.
XIV, 642.

Kosiński Franciszek, rodem ze Lwowa.
De variis methodis taeniam expellendi. Viennae?

typ. Pichler, 1837, w 8-ce, str. 21. Diss. inaug.

Kosiński Julian, bardzo wzięty chirurg
warszawski, urodz. we wsi Iwoniszkach,
w pow. rossieńskim gub. kowieńskićj 16
listopada 1833r.; do gimnazyum uczęsz-
czał w Kiejdanach. Ukończywszy nauki le-
karskie w Petersburgu, 1858 r. jako lekarz
batalionu narwskiego objął obowiązki or-
dynatora wszpitalu ujazdowskim; 20 stycz-
nia 1862 został mianowany prosektorem
anatomii w warsz. akademii lekarskiej;
obowiązki te spełniał i w szkole głównej.
Od 1866 do końca 1868 bawił w celach nau-
kowych zagranicą, gdzie przeważnie dosko-
nalił się w chirurgii. Po powrocie do kraju
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zajął w styczniu 1869 r. katedrę chirurgii
jako profesor nadzwyczajny, tegoż roku
w sierpniu wystąpił jako kierownik kliniki
chirurgicznój wydziałowćj; na tóm stano-
wisku dotąd pozostaje (od 1877 r. w cha-
rakterze profesora zwyczajnego).

Pięciokrotne wycięcie i odrodzenie się mięsaka
(sareoma) na prawóm ramieniu w ciągu 16 lat. (Kli-
nika, 1866, str. 65—70).
Rana potłuczona głowy. Zgorzel (necrosis) kości

ciemieniowćj prawćj. Bezwład połowy ciała (hemi-
plegia). Ropień w mózgu, otworzenie tegoż za pomo-
cą cięcia. Wyzdrowienie. (Tamże, str. 169—174, 185
do 189).
Podwiązanie tętnicy szyjowćj wspólnćj prawój,

w celu wyleczenia. tętniaka sposobem Brasdora.
(Tamże, T. LV, 1869, str. 65—70).

Odczyt wstępny chirurgii operacyjnej.
str. 81—85. 97—104).
Tętniak tętnicy podkolanowćj; skrzep wypełniają

cy worek tętniaka, spowodowany uciskiem tętnicy
udowój w eiągu trzech godzin i 25-iu minut; zapale-
nie tętniaka; otworzenie go za pomocą cięcia; pod-
wiązanie tętnicy udowój;:zgorzel kończyny, amputa-
cya uda. (Tamże, T. V, 1869, str. 261 — 287, 297
do 303).
Brak tętniey szyjowćj wspólnćj prawćj (art. earo-

tis primitiva dextra), podział pnia bezimiennego (trun-
cus anonymus) na tętnice: podobojczykową (art. sub-
celavia), szyjową zewnętrzną (art. earotis externa)
iszyjową wewnętrzną (art. carotis interna). (Gaz.
lek. T. IV, 1868, str. 709—711).

Toż, po francuzku.w Gazette módicale, 1868, Nr. 5,
i w osobn. odb. p. t. Absence de la carotide primiti-
ve droite, division du trone brachio-cćphalique en
sous-elavitre, earotide externe et interne; anomalie
observće par... Note lue A la Sociótć anatomique de
Paris, dans la sóance du 27 Dócembre 1867. Paris,
impr. E. Thunot, w 8-ce, str. 4.

Zur Geschichte der Lehre iiber Kntstehung des
Eiters aus den weissen Blutkórperchen. (Wien. med.
Wochenschrift, 1868, Nr. 56, 57).

Toż, po polsku, w przekładzie Gepnera: Do histo-

(Tamże,

ryi nauki o powstawaniu ropy z białych ciałek krwi..
(Gaz. lek., T. V, 1863, str. 16—80).
Neuroma multiplex. Heilung durch Neurectomie.

(Centralb. f. Chir.. 1874, Nr. 16).
Toż, po angielsku. Med. Times and Gaz.. 1874,

nov. 14).
Vollstiindige Exstirpation des Kehlkopfs. (Cen-

tralbl. f. Chir., 1877, Nr. 26).
Dwie owariotomie. (Gaz. lek. T. XXVIII, 1880.

str. 225).
Dwie now* owariotomije i uwagi o tćj operacji

w ogóle. (Medycyna,:1890, Nr. 45, 46),

Wewnętrzne nacięcie cewki moczowćj i wyższość
operacyi Maisonneuve'a nad innemi metodami do-
szezętnego leczenia zwężeń cewki moczowćj, w 103
wypadkach stwierdzona. (Graz. lek., 1881, str. 973—
980, 1002—1007, 1021—1024).

Oddziały chirurgiczne w szpitalach Warszaw-
skich. (Medycyna, 1882, Nr. 38).
Na posiedzeniach warsz. tow. lek. komunikował:
Otwórw podniebieniu twardóm przenikający do ja-

my nosowój. Operacya plastyczna z dobrym skut-
kiem. (Pam. tow. lek. warsz. T. XLIX, 1863, str. 92).

Rana postrzałowa uda z rozerwaniem tętnicy udo-
wćj. (Tamże, T. L, 1863, str. 480, 489).
Wypiłowanie całkowite jednostronne szczęki gór-

nej. (Tamże, T. LV, 1866, str. 258).
Wycięcie szezęki górnój całkowite jednostronne.

(Tamże, T. LV, 1566, str. 444).
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Encephalocele eum hydrocephalo. (Tamże, T. LVI,
1866, str. 235).
Wyłuszezenie całćj szezęki dolnój. (Tamże, T. LVI,

1866, str. 425).
O połączeniugałęzi trzewiowych z gałęziamiścien-

nemi aorty brzusznej. (Tamże, T. LVI, 1866,str. 203).
Klephantiasis cutis congenita. (Tamże, T. LVI,

1866, str. 426).
Skuteczność opatrunku ran kwasem karbolowym.

(Tamże, T. LX, 1868, str. 268).

Ropień w mózgu; wyzdrowienie.
1869, str. 2).
Wyłuszezenie przerosłych gruczołów limfatycz-

nych szyjowych. (Tamże, T. LXI, 1869, str. 235).
Przyrząd Guórin'a zmodyfikowany przez Maison-

neuve'a dla ran po operacyach. (Tamże, T. LXI,
1869, str. 163).
Nadliczbowe trzecie jądro. (Tamże, T. LXI, 1869,

SUSZ) >
Aneurysma trunei anonymi. (Tamże, T. LXI, 1869,

str. 271).
Lymphosarcoma ogromnych rozmiarów. (Tamże,

T. LXII, 1869, str. 396).
Wypadek sekeyi osoby dotkniętćj powyższym no-

wotworem, opowiedziany przez Wład. Brodowskie-
go. (Tamże, T. LXII, 1869, str. 463).
Rak nabłonkowy wargi dolnój; operacya plastycz-

na własnego pomysłu. (Tamże, T. LXIL, 1869,
str. 459).
Rak nabłonkowy lewego skrzydła nosa; operacya

plastyczna. (Tamże, T. LXII, 1569, str. 459).

O epidemicznóm pojawieniu się zapalenia ślinianki
przyusznój i gruczołków podźuchwowych. (Tamże,
T. LXII, 1869, str. 510).

Rhinoplastiea totalis. (Tamże, T. LXII, 1869,
str. 568).
akrtani. (Tamże, T. LXII, 1869, str. 570,

555).
Papilloma pigmentosum. (Tamże, T. LXII, 1869,

str. 570).
Aneurysma  arterioso - venosum art. popliteae.

(Tamże, T. LXII, str. 626. T. LXIII, 1870, str. 8).
Operacya rozcięcia zrostów nagłośni z krtanią.

(Tamże, T. LXIII, 1570, str. 4).
Szpilka podwójna w pęcherzu moczowym młodćj

dziewczyny. (Tamże, T. LXIV, 1870, str. 163).

Cheiloplastica u 83-letniego starca. (Tamże, T.
LXYV, 1871, str. 6).

Nerwoból twarzy 5 lat trwający; przecięcie nerwu
zębowego dolnego z dobrym skutkiem. (Tamże, T.
LXYV, 1871. str. 192).

Niektóre spostrzeżenia nad tracheotomią. (Tamże,
T. LXYV, 1871, str. 23).
Napady epileptyezne po wyjęciu kawałka kości

czaszkowćj. (Tamże, T. LXYV, 18/1, str. 226).

Leczenie wrzodów chronicznych za pomocą prze-
niesienia części zdrowego naskórka. (Tamże, 'L.
LXYV, 1871, str. 243).

Qysticercus w tkance łącznój podskórnćj. (Tamże,
T. LXVI, 1871, str. 67).

Prżepuklina udowa uwięziona, operaeya, Śmierć
wskutek ostrego zapalenia otrzewnćj. (Tamże, T.
LXVI, 1871, str. 83).

Resectio genius. (Tamże, T. LXVI, 1871, str. 114).
Dwa wypadki tętniaków tętniezo-żylnych. (Tam-

że, T. LXVI, 1871, str. 229).
Uwagi o niektórych szczegółach dotyczących ope-

racyi przetoki pochwo-pęcherzowćj. (Tamże, T.
LXVIHI, 1872, str. 78). Dyskussya w tym przedmiocie.
(Tamże, T. LXVII, 1872, str. 66).
Operacya plastyczna dokonana u młodój dziewezy-

ny z powodu przyrodzonogo braku górnój ściany cew-
ki moczowój. (Tamże, T. LXVII, 1872, str. 181).

(Tamże, T. LXI,
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"- Neuromata multiplicia na kończynie dolnćj. (Tam-
że, T. LXVII, 1842, str. 122).
Operacya nowotworu (lymphoma) znajdującego

się po za gardzielem. (Tamże, T. LXVII, 1872,
str. 139).
Hernia abdominalis ineareerata; operacya. (Tam-

że, T. LXVII, 1872, str. 182).
Condurango. (Tamże, T. LVII, 1872, str. 125).
Anomalia powstawania art. thyreoideae superio-

ris (w danym wypadku tętnica ta wzięła początek
z tętnicy dogłogowćj wspólnćj). (Tamże, T. LXVII,
str. 238).

_._  'Tętniak podkolanowy.
str. 503).
Wypadek uogólnienia się raka drogą naczyń

krwionośnych. (Tamże, T. LXVIII, 1872, str. 511).
Przetoka pęcherzo-pochwowa, operowana podezas

ciąży. (Tamże, T. LXVII, 1872, str. 648).
Rpulis odjęty wraz z częścią szczęki podczas cią-

ży. (Tamże, T. LXVIII, 1872, str. 649). j

Tężee przy zwichnięciu obustronnóm dolnćj szezę-
ki; wyzdrowienie. (Tamże, T. LXIX, 1873, str. 1).
Dwie owariotomie. (Tamże. T. LXIX, 1873, str. 3).
Wypadek Elephantiasis Graecorum s. Leprae.

(Tamże, T. LXIX, 1873, str. 29).
Uwięzienie kiszek wewnętrzne. (Tamże, T. LXIX,

1873, str. 37).
Połknięcie dwudziestu kilku igieł.

LXIX, 1873, str. 92).
Olbrzymićj wielkości włókniak w okolicy lędźwio-

wćj (fibroma molluseum). (Tamże, T.LXIX, 1878,
str. 435).

Zgorzel palea uciśniętego żelazną obrączką, jaka
miała służyć jako środek przeciw padaczce. (Tam-
że, T. LXIX, 1873, str. 91).

Owariotomia. (Tamże, T. LXIX, 1878, str. 92).
Torbiel obustronny jajnika, niezwykle powikłany;

owariotomia; Śmierć. (Tamże, T. LXIX, 1873,
str, 311).

Odrodzenie kości po wypiłowaniu.
LXX, 1874, str. 15).

Kostniaki na podniebieniu twardóm. (Tamże, T.
LXX, 1874, str. 25).
Careinoma sareomatodes na bocznój lewćj ścianie

gardziela, na wysokości górnego brzegu chrząstki
tarczowćj. (Tamże, T. LXX, 1874, str. 57),

Operacya wycięcia kiszki prostój, rakiem dotknię-
tej. (Tamże, T. LXX, 1874, str. 309).
Kaszak wielkości pomarańczy, umiejscowiony tuż

po nad uchem prawóm na małćj szypule skórnćj.
(Tamże, T. LXX, 1874, str. 37).
Tętniak w przegubiu łokciowym uleczony samo-

dzielnie bez żadnej chirurgicznćj operacyi. (Tamże,
T. LXX, 1874, str. 52).
" Qztery przypadki kruszenia kamienia. pęcherzowe-
go (lithotripsia). (Tamże, T. LXX, 1874, str. 52).
"Zkliniki chirurgieznćj. (Tamże, T. LXX, 1874,
str. 305).
_ Ostre zapalenie okostnój i kości szczęki dolnój,
zgorzel, rezekcya. (Tamże, T. LXX, 1874, str. 305).

Wycięcie trzech rakoweów na rozmaitych częś-
ciach twarzy. (Tamże, T. LXX, 1874, str. 55).

Ostra reeydywa raka po odjęciu prawćj piersi no-
nam tym dotkniętej. (Tamże, T. LXX, 1874,

str. 511). Ę
Rhinoplastiece. (Tamże, T. LXXI, 1875, str. 219).
Guz (myoma) rozwijający się między listkami sie-

ci. (Tamże, T. LXXI, 1875, str. 284).
O polipach noso-gardzielowych. (Tamże, T. LXXI,

1875, str. 375).. A
Uranoplastiee. (Tamże, T. LXXI, 1875, str. 392).
Szew własnego 'pomysłu założony na kiszkę przy-

padkowo zranioną podezas herniotomii. (Tamże, T.
LRZI 1845551..390)01508.3 1 :

(Tamże, T. LXVIII, 1872,

(Tamże, T.

(Tamże, T.

Kosiński—Kośmiński.

Wrzody tuberkuliczne najęzyku. (Tamże, T. LXXI,
1875, str. 516).
Olbrzymie powiększenie śledziony u f7-letniego

chłopca. (Tamże, T. LXXI, 1875, str. 390). 3
Skruszenie kamienia u dziewczynki pięcioletniej.

(Tamże, T. LXXI, 1875, str. 398).
Włókniak na płatku usznym. (Tamże, T. LXXI

1575, str. 392).
O kamieniach nerkowych.

1877, str. 327—387).
O przypadku całkowitego wycięcia krtani. (Tam-

że, str. 408—505).
Rozciągnienie nerwu kulszowego (extensio nervi

ischiadici) w celu usunięcia nerwobólu. (Tamże, T.
LXXVI, 1880, str. 415—422).

Opis dwóch operacyj wycięcia torbieli jajnika
(ovariotomia). (Tamże, str. (16—718, 727—728).
Przypadek echinococeus hepatis u5-letniego dziec-

ka. (Tamże, T. LXXVI, 1880, str. 727).
Dwa przypadki owariotomii. (Tamże, T. LXXVHI,

1881, str. 217—219).
Podwiązanie tętnicy biodrowćj wewnętrznćj. (Tam-

że, 1881, str. 226—280).

Kosiński Stanisław,
szpitalny w Suwałkach.

Higiena dla panien. Warszawa, nakł. autora, druk.
Psurskiego, 1865, w 8-ce, str. 166, 2 k. Ocenę podał
W. Ściborowski w Przegl. lek. 1865, Nr. 43, 49; au-
tor odpowiedział w Tyg. lek. 1866. Nr. 15.
Sprawozdanie ze szpitala Starozakonnych w Su-

wałkach, ze r. 1864. (Tyg. lek. 1865, Nr. 8).
"Toż, za r. 1863. (Tamże, 1865, Nr. 17).
Ruch ehorych w szpitalu Starozakonnych w Su-

wałkach za kwartał I, 1865 r. (Tamże, 1865, Nr. 22).
Toż, za kwartał II, 1865 r. (Tamże, 1865, Nr. 33).
Toż, za kwartał III, 1865 r. (Tamże, 1865, Nr. 49).

Kosiński Władysław, ur. 1834 r. w Hre-

(Tamże, T. LXXIII,

spółczesny lekarz

horowcach w gub. grodzieńskićj, nauki
gimnazyalne ukończył w Białymstoku,
a lekarskie w Petersburgu, gdzie następnie
pięć lat był asystentem przy klinice chorób
wewnętrznych. W r. 1563 mianowany zo-
stał ordynatorem w szpitalu wojskowym:
w Suwałkach; r. 1868 przeniesiony do Kielc;
stąd do szpitala ujazdowskiego, późnićj
do Brześcia lit., następnie do półku. Um.
13 kwietnia 1878 r. w Ozorłu w Rumelii.
Ciężko zapracowany kapitał przeznaczył na
stypendyum dla ucznia wydziału lekarskie-
go lub przyrodniczego w uniw. warszaw-
skim.
De situ eordis et laminarum mediastini antici. Pe-

tropoli, 1861, w 8-ce. Diss. inaug.
Położenje sierdca i perednich grudnych płastinok

w zawisimosti ot patołogiczeskieh i fizjołogiczeskich
usłowij. (Wojenno-medicinskij żurnał, 1861, LXXXI,
str. 249, 411).

Kosmider, ob. z Ostrzeszowa Jan.
Kośmiński Stanisław, autor niniejszego

słownika, ur. w Warszawie 22 maja 1837
roku, do gimnazyum uczęszczał w Warsza-
wie, nauk lekarskich słuchał w Moskwie
(1856—1861.). . Po odbyciu wycieczki nau-
kowćj za granicę, w latach 1863 i 1864
niósł pomoc licznym rannym w szpitalach
czasowych; następnie blizko rok był leka-
rzem obwodu zakroczymskiego. W r. 1865
osiedlił się w Warszawiei wnet został pry-



Kosmowski—Kostecki.

watnym asystentem w klinice ocznój prof.
Szokalskiego; w końcu 1867 i polowie 1868
roku doskonalił się w okulistyce pod ste-
rem v. Graefego w Berlinie. Obecnie jest
konsultantem warsz. szpitala dla dzieci. Od
r. 1871 ma nadzór nad biblioteką warsz.
tow. lekarskiego.
Tinea v. herpes tonsurans. (Pam. tow. lek. T.

LVII, 1867, str. 11, 237, 378). Praeę tę ocenił T. Bel-
ke. (Tamże, T. LVII, 1867, str. 426).

Zatrucie nikotyną, amblyopia. (Tamże, T. LIX,
1868, str. 193).
Kongres międzynarodowy oftalmologiczny w Pa-

ryżu w r. 1867. (Klinika, T. II, 1867, str. 160—168).
O tegoczesnćój krótkowzroczności. (Gaz. warsz.,

1868, Nr. 197, 200, 201).
Czerniak (melanosis) ciała rzęskowego, łudzący

długo pozorem wągra po za soczewką. Z klin. prof.
Szokalskiego. (Tamże, 1868, str. 241—245).

Zatrucie ostre tytóniem. (Tamże, T. VIII, 1871,
str. 12—13).
Wągr w ciele szklistóm. (Pam. tow. lek. warsz. T,

LXIX, 1873, str. 22).
Wrodzona szczelina kości mostkowćj (fissura ster-

ni congenita). (Tamże, T. LXX, 1874, str. 1).
Półpasiec czołowy (herpes zoster facialis s. oph-

thalmicus). (Tamże, T. LXX, 1874, str. 1).
Krótki rys dziejów biblioteki Tow. Lek. Warsz.

(Tamże, T. LXXI, 1875, str. 519).
Ocena teoryi Mandelstamma skrzyżowania się ner-

wów wzrokowych. (Tamże, T. LXXII, 1876, str. 121)
Wykaz rzeczy zawartych w 72 tomach Pamięr.

Tow. Lek. Warszw. z lat 1837 — 1876. Warszawa,
nakł. Tow. Lek., Warsz. 1817, w 8-ce, str. XIV, 347.

Stosunek chorób oddzielnych przyrządów i eałego
ustroju do zaburzeń w przyrządzie wzrokowym. Po-
dług prof. Forster'a. (Medycyna, 1877, Nr. 11, 14,
15, 16, 25, 27, 30, 34, 35).
O badaniu refrakcyi oka. (Pam. tow. lek. warsz.

T. LXXIII, 1877, str. 15%—170).
Chronologia moru dymienicowego.

1879, Nr. 6).
Przypadek z kazuistyki położniczćj: wymóżdżenie

za pomocą kleszczy. (Pam. tow. lek. warsz. T.
LXXV, 1879, str. 2/4—280).
Kilka słów o wymóżdżeniu i cięciu cesarskióm.

(Tamże, T. LXXYVT, 1880, str. 137—144). Jest to od-
prawa Suekowi, na jego artykuł umieszczony w prze-
kładzie J. F. Nowakowskiego. w Pam. tow. lek,
warsz. (1879, str. 626).

Badanie przyrządu wzrokowego ze względu na re-
frakcyą, akomodacyą i ostrość widzenia, podług E.

- Landolta. Warszawa druk. M. Ziemkiewieza i Noa-
kowskiego, 1880, w 8-ce, str. 43 (odb. z Medycyny).
Sprawozdanie z VI spółnarodowego zjazdu oftal-

mologów, jaki odbył się w Medyolanie od 1 do 4
września 1880 r. (Medycyna 1880, Nr. 44, 45, 46, 47).
O nowym sposobie wykrywania niezdolności roz-

poznawania barw. (Pam. tow. lek. warsz. T. LXXYVII,
1881, str. 199—202)
Nadto przełożył dzieło E. Meyera (ob.), W. Zehen-

der'a (ob.).

Kosmowski Julian, spółczesny lekarz wój-
ska rossyjskiego.

Kratkij oczerk epidemii briusznago tifa w Ar-
changiełogorodskom miestnom batalionie w 187/—
1878 g. Archangielsk, 1882, w 8-ce, str. 62.

Kosmowski Wiktoryn, rodem z Warsza-
wy, ukończywszy nauki lekarskie w ro-
dzinnćm mieście r. 1870, wnet z polecenia
komitetu towarzystwa opieki nad raniony-

(Medycyna,
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mi udał się do Francyi. Po powrocie do
kraju, osiadł w Warszawie, gdzie za jego
inicyatywą i staraniem powstała pierwsza
lecznica dla niezamożnych chorych.

Z wycieczki lekarskićj do Francyi, podczas ostat-
nićj wojny francuzko-pruskićj. (Gaz. lek. T. XI,
1871, str. 97 —101, 116—120, 148—152, 164 — 168,
197—201, 244—250, 276—280, 337—340). /,
Rys hygieniczny dzieci w pierwszych latach ich

życia. Warszawa, 1873, w 8-ce, str. 229.
Wada rozwojowa: spodzieniee (hypospadia), nie-

przedziurawienie odbytu (imperforatio ani) z nieprawi-
dłowemi ujściami odbytnicy. Przypadek spostrzega-
ny w oddziale podrzutków szpitala Dzieciątka Jezus.
(Medycyna, 1874, Nr. 4).
O drgawkach przy zębowaniu. (Pam. tow. lek.

warsz. T. LXXIV, 1878, str. 100—116). ć
Kossakowski Stanisław, hrabia, nie le-

karz.
Essai de módecine pratique comprenant quelques

idóes sur Tótiologie des maladies au point de vue de
traitement et un recueil de recettes populaires par
le comte Stanislas Kossakowski. Paris, J. Baillitre,
1858, w 8-ce, str. XII, 191. ww

Kossecki Władysław, ur. 29 kwietnia
1846 r. we wsi Oleksińcu polnym, na Po-
dolu, w powiecie płoskirowskim. Nauki
gimnazyalne pobierał w Warszawie (1856—
1863). W r. 1865 zapisał się na wydział
prawny warsz. szkoły głównćj; w roku na-
stępnym przeniósł się na wydział lekarski
i takowy ukończył r. 1872. Początkowo
praktykował w Kobryniu, w gubernii gro-
dzieńskićj; od r. 1862 jest lekarzem przy
cukrowni w Sokołówce na Pobereżu, w po-
wiecie olhopolskim.
O powstrzymaniu odruchów u żaby. (Gaz. lek. T.

1X, 1870, str. 129—133, 148—151).
O władzy porządkowania ruchów zgodnych u żaby.

(Dodatek do Kliniki, T. VI, 1870, str. 95—121).
Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. Czerwińskie-

go, 1870, w 8-ee, str. 27. Obie powyższe prace doko-
nane zostały pod kierunkiem prof. Nawroekiego iwje-
go pracowni. Ostatnia w przekładzie rossyjskim ogło-
szona była w Rabotach fiziołog. łaboratorii imp.
warsz. uniwersiteta.

Opisanie owariotomii wykonanćj przez prof. Kosiń-
skiego w Warszawie w maju 1872 r., zakończónćj
wyzdrowieniem. (Pam. tow.lek, warsz. 1872, str. 303).

Kossowski Cezary,
warszawski.

Przyczynek do histologii górnój części kanału po-
karmowego (Pam. tow. lek. warsz. T. LXXVI, 1880,
str. 814—857).

Kostecki Franciszek, ur. 1758 r. w Ty-
rawie wołoskićj w ziemi sanockićj; począt-
kowe nauki pobierał w szkołach pijarskich
w Rzeszowie. W r. 1772 przybył do Kra-
kowa, a za radą ks. Kołłątaja ćwiczył się
w matematyce pod sterem F, Radwańskie-
go. W r. 1779 przeniósł się na wydział le-
karski, a 1788 r. uzyskał stopień doktora
medycyny. Już w czasie studyów lekar-
skich pomagał prof. Czerwiakowskiemu
przy demonstracyach i w urządzaniu gabi-
netu anatomicznego; późnićj był pomocni-
kiem prof, Badurskiego a nadto miał sobie

spółczesny lekarz
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powierzony dozór gabinetu anatomicznego*
1 narzędzi chirurgicznych, tudzież powta-
rzanie z uczniami lekeyj patologii ogólnej.
Zaledwie został doktorem, zaraz 1789r. za-
rząd Szkoły Głównój powołał go na zastęp-
cę profesora chirurgiii położnictwa, tudzież
mianował go fizykiem szpitala akademic-
kiego Św. Kazarza. W tymże roku po
śmierci Badurskiego objął Kostecki zupeł-
ny zarząd szpitala a oprócz chirurgii i po-
łożnictwa, zaczął wykładać patologią i te-
rapią. tudzież klinikę lekarską. W r. 1791
uchwałą najwyższój komisyi edukacyjnój
K. został mianowany rzeczywistym profe-
sorem tych nauk, których uczył dotąd jako
zastępca. Obowiązki te spełniał i za rzą-
dów austryackich aż do r. 1808, w którym
doczekał się zasłużonćj emerytury. W r.
1809 powołany przez Ks. Józefa Poniatow-
skiego, objął na nowo katedrę patologii
iterapii szczegółowój, kliniki lekarskićj,
tudzież historyi medycyny oraz został dzie-
kanem wydziału lekarskiego; obowiązki te
sprawował do r. 1811. W r. 1814 z wybo-
rów na nowo objął dziekaństwo a urząd
ten sprawując przez lat 6, ważne oddał
usługi szkole głównój: wykazał bowiem dy-
rekcyi edukacyjnćj obowiązek siostr miło-
sierdzia w Krakowie utrzymywania trzech
klinik w szpitalu Św. Łazarza, od którego
te mniszki chciały się uchylić wszelkiemi
sposobami. W tymże czasie uczestniczył
K. w pracach komitetu trudniącego się no-
wóm urządzeniem szkoły głównój. (Pię-
knym pomnikiem prac tego komitetu są
protokóły jego obrad i statut organiczny
uniw. krak. ogłoszony drukiem 1818 r.).
Od r. 1826 do 1830 K. był asesorem w ku-
ratoryi jeneralnćj instytutów naukowych
w wolnóm mieście Krakowie i jego okręgu.
W r. 1830 po przywróceniu wielkiój rady
uniwersytetu (zniesionćj przez kuratora
Józefa Załuskiego), K. został jćj członkiem,
gorliwie pracując aż do zwinięcia rady
1833 r. W r.1838 (19 lipca) doczekał się
K. uroczystości jubileuszowćj 50-letniego
zawodu lekars. Umarł 13 maja 1844 r.

Nekrolog Wincentego Szastera, filozofii i medycy-
ny doktora, anatomii i fizyologii w S. G. K. wysłu-
żonego profesora. (Roczn. T. N. K. T. VIII, 1828,
str. 283—307). O,

Por. Skobel F.: Życiorys Kosteckiego (Przegl. lek.,
1874, Nr. 5, 6, 7). Roczn. wydz. lek. 1842, str. 147,
156, 158, 165. 1843, str. 44, 48, 49, 71, 88. Łukasze-
wiez; Hist. szkół. Il, 267.

Kostecki Kacper, ur. w Tyrawie wołos-
kićj w Galicyi r. 1785, nauki lekarskie
ukończył w uniw. jagiellońskim, gdzie
1809 r. uzyskał stopień akademieki. Z ła-
wek szkolnych wstąpił jako lekarz do służ-
by wojskowój; za wyprawę wojenną 1812r.
ozdobiony zostal krzyżem złotym virtuti

Kostecki—Kostrzewski.

militari.  Późnićj zamieszkał w Galicyi
w Samborze. W r. 1834 wstąpił do służby
rządowćj jako lekarz powiatowy w Radow-
cu na Bukowinie, a późnićj w Baligrodzie
w Sanockiem. Od r. 1836 był fizykiem ob-
wodowym w Jaśle, aodr. 1841 aż do śmier-
ci w Sanoku. Um. 13 marca1864 r. a wspa-
niały pogrzeb, w którym przyjęły udział
wszystkie stany, był wymownym dowodem
zasług zmarlego.
Kostecki Piotr, ur. 14 sierpnia 1795 r.

w Kaliszu, ukończywszy gimnazyum w Ka-
liszu, zapisał się 1812 r. na wydział lekar-
ski w Wrocławiu, skąd r. 1814 przeniósł
się do Warszawy, a późnićj r. 1817 do Ber-
linaitam 15 lipca 1819r. dyplom doktorski
otrzymał. Był lekarzem sztabowym pułku
liniowego piechoty a późnićj lekarzem przy
więzieniu w Kaliszu. :
De monstruositatum origine. Berolini 1819, w 8-ee,

str. 24. Diss. inaug.

Kostecki Zenon, spółczesny lekarz w Iliń-
cach na Ukrainie.

Pęznięcie tętnicy piszezelowćj tylnćj, podwiązanie
tętnicy udowćj, zgorzel goleni, odjęcie uda; wyzdro-
wienie. (Gaz. lek. T. XIII, 1872, str. 817—8320).
O sposobie Graefego operowania zaćmy przez cię-

cie linijne i jego pomyślne rezultaty. (Tamże, T. XIV,
1873, str. 401-—404).
Rana postrzałowa przedramienia (vulnus selopeta-

rium antibrachii). (Medycyna, 1875, Nr. 20).

Kostka Andrzej, w pierwszych latach
XVI stólecia był członkiem wydzialu le-
karskiego akademii jagiellońskićj.

Por. Roezn. wyd. lek. II, 46; III, 444.

Kostrzewski Chryzostom Nepomucen, syn
aptekarza i rajcy warszawskiego, do'nauk
lekarskich przykładał się w Montpellier
itam 1740 r. stopień doktorski osiągnął.
Zia pośrednictwem księdza Ant. Kabiszew-
skiego, spowiednika królowćj francuzkićj
Maryi Leszczyńskićj, zawiązał stosunki
z uczonymi paryzkimi, szczególnićj z Win-
slowem, któremu następnie swe prace do-
tyczące anatomii posyłał. Rozprawy jego
umieszczone są w MHistoire de Pacademie
royale de sciences, 1740, str. 5l, wyd. pa-
ryzkiego i str. 70 i sq. wydania amsterdam-
skiego. Wróciwszy do Warszawy, doszedł
do wielkićj wziętości i poważania.
De febrium cćausis hypotheses. Monspellii, Aug.

Rochard, 1740, w 4-ce, str. 13 i 3 k. nl.
Por. Janocki: Lexicon... 182.

Kostrzewski Jakób, syn poprzedzającego,
doktór filozofiiimedycyny, ur. w Warsza-
wie, nauki lekarskie ukończył w Wiedniu
w maju r. 1775; był fizykiem cyrkułu bełz-
kiego a potóm profesorem fizyologii i ma-
teryi medycznćj we Lwowie.
De gratiola. Viennae, typ. J. T. de Trattnern, 1775,

w 8-ce, k. 8, str. 67, 1 tab. Diss. inaug.
Sztuka babienia ku nieuchronney dzieci przy po-

rodzie odbierających potrzebie a niemniey y ku mi-
łemu rodzących pożytkowi, krótko y doskonale ze-
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brana. Ża dokładnym J. ©. K. A. M. rozkazem.
pw druk. Ant. Pillera, 1774, w 8-ce, str. XIV,
182.
Nadto przełożył położnictwo Rafała Jana Steidela

(ob.) i o zarazach bydła Wolsteina (ob.). ;

Kosztulski Jan, ur. 2 października 1790 r.
w powiecie lepelskim, gub. witebskićj; śred-
nie nauki pobierał w szkole tołoczyńskićj
a późnićj w witebskićj. W r. 1810 zapisał
się na wydział filozoficzny uniwersytetu
wileńskiego a po trzech latach studyów sto-
pień kandydata filozofii otrzymał. Wr.1818
poświęcił się nauce lekarskićj, a 26 maja
1818 r. stopień magistra medycyny, 7 mar-
ca 1820 r. stopień doktorski osiągnął. Za-
wód publiczny lekarski rozpoczął w Kow-
nie. W r. 1828 przeniósł się na stały pobyt
do Warszawy. Tu kolejno mianowany z0-
stał członkiem urzędu lekarskiego, akusze-
rem miasta, lekarzem więzienia karnego
i domu badań, członkiem rady lekarskićj,
W r. 1863 uwolnił się od obowiązków urzę-
dowych. W r. 1868 (28 maja) doczekał się
uroczystego obchodu jubileuszu 50-letniego
zawodu lekarskiego. Um. 8 lutego 1869 r.,
pozostawiając po sobie wdzięczną pamięć
opiekuna biednej ludności.
De castratione. Vilnae, J. Zawadzki, 1820, w 8-ee,

str. 23. Diss. inaug.
Zapalenie krtani po raz siódmy u dziecka cztero-

letniego, uleczone upustem 4 uncyj krwi i przysta-
wieniem 14 pijawek. (Pam. tow. lek. warsz., T.III,
1840, str. 25).
Poród utrudniony wodną puchliną mózgu płodu.

(Tamże, T. III, 1840, str. 57).
Smiałe użycie krwi upustów w zapaleniach. (Tam-

że. T. V, 1841, str. 14).
Stwardniałe łożysko.

str. 225).
Uwagi nad cholerą w r. 1852 w Warszawie panu-

jącą. (Tamże, T. XXIX, 1853, str. 213).
Spostrzeżenia nad euorobami panującemi w trze-

cim kwartale 1851 r. (Tamże, T. XXVI, 2p., 1851,
str. 103).

Nadto umieszczał sprawozdania ze szpitali więzien-
nych w latach 1853—1857. (Tamże, T. XXIX, 1853,
str: 273. T. XXX, 1858, str. 71, 289. T. XXXI, 185%,
str. 79, 209. T. XXII, 1854, str. 82. 218. T. XXXIII,
1855, str. 56. T. XXXV, 1856, str. 134. T. XXXVII,
1857, str. 297).

(Portret jego i życiorys napisany przez Girsztowta
znajduje się w Tyg. ill., 1868).

Kosztulski Karol, syn poprzedzającego,
nauki lekarskie ukończył 1848 r. w uni-
wersytecie charkowskim. W r. 1850 Rada
lekarska królestwa polskiego przyznała mu
stopień doktora medycyny. Był lekarzem
szpitala w Kutnie, gdzie 27 maja 1871 r.
życia dokonał,
Zrośnięcie pochwy macicznój u kobiety brzemien-

nćj, odkryte w.ezasie porodu. (Tyg. lek. 1849, Nr.18).
Zdarzenie krupu u mężczyzny 38 lat mającego.

(Tamże, Nr. 22).
Purpura haemorrhagica aut variola nigra? (Gaz.

lek., T. XI, 1871, str. 2v1).
Koszutski Józef, ur. 1837 r. w Mąkowni-

cy, do gimnazyum uczęszczał w Trzemesz-

SŁOWN. LEK, POL.

(Tamże, T. XIV, 1845,

Ż4j

nie, medycyny uczył się w Królewcu,
Wiirzburgu a nakoniec w Berlinie. :
De valvulae trieuspidalis insufficientia ac 'stenosi

nonnulla. Berolini, typ. G. Lange, 1862, w 8-ce, str.
32. Diss. inaug.

z Koszyc (deCassovia) Jan, lekarz, stopnia
filozoficzne otrzymał w Krakowie w latach
STAEDE

Por. Oettinger: Rys... str. 152. Muczkowski: Lib,
promot., 164, 169.

Koszycki Grzegorz, lekarz krakowski.
stopnie filozoficzne osiągnął w akademii
jagiellońskićj 1634 i 1638 r.

Por. Muczkowski: Lib. promot. 301, 307. Grabow-
ski: Starożytn. wiad. 35.

Kotłubaj Henryk, spółczesny weterynarz.
Zmiany anatomiczne ślinianek po podwiązaniu

przewodów Stenon'aiWhartona, Z pracowni prof.
Wł. Brodowskiego. Doniesienie tymczasowe. (Gaz.
lek. 1882, Nr. 8).

Zmiany anatomiczne ślinianek po podwiązaniu
głównych przewodów wydzielających. (Pam. tow.
lek. warsz., 1882, II zesz., str. 260—8308).

Kotowicz Antoni, spółczesny
w Bieczu w Galicyi.

Peryodyczne krwawienie znamion (haemorrhagia
periodita naevorum maternorum). (Przegl. lek., 1571,
Nr. 4).

Kowalewski Oskar,
w Petersburgu,

Nonnulla de trichosi et triehomate. Dorpati Li-
vonorum, 1847, typ. Henrici Laakmani, w 8-ce, str.
52. Diss. inaug. ?

O miestnoj faredizacii ili metodiczeskom wraczeb-
nom upotreblenii magnitnoj i gałwaniezeskoj induk-
cii po sposobu pariżskago wracza D-ra Diuszenna
s prisowokupleniem obzora farediczeskich leczenij
D-ra Oskara K... S-Peterburg, 1857, w8-ee, str.
VII, 152.
O fiziołogiczeskoj ili gimnastiezeskoj ortopedii soz-

dannoj D-rom Diuszennom na osnowanii elektro-fi-
ziołogiczeskich i elektropatołogiczeskich izledowa-
nij myszecznoj sistemy. Ortopedia ruki. S.-Peter-
burg, 1857, w 8-ce, str. VII, 38.
Ob elektriczestwie i metodiczeskom jego primie-

nienii k wraczebnym celiam. S.-Peterburg, 1858,
w 8-ce. ć

Kowalewski Roman, ur. w Grodnie 9 sier-
pnia 1858 r.. nauki gimnazyalne pobierał
w Grodnie, lekarskich słuchał (1871—1875)
w Warszawie. Krótki czas był ordynato-
rem przy klinice chirurgicznój prof. Kosiń-
skiego. Um. 29 września 1876 r. w Goer-
bersdorfie; pochowany w Langwaltersdor-
fie na Szląsku, gdzie mu koledzy wystawi-
li nagrobek.
O krążeniu krwi. (Przyroda i Przemysł, 1873).
Obrazowanje naczał moczepołowych organow (Wol-

fowa protoka) u kurinych zarodyszej. Warszawa,
1875, w 8-ce, str. 64, 1 tab. Ded. Wł. Matlakowskie-
mu. Rozprawa nagrodzona złotym medalem. Osobn.
odb. z Rabot. med. łab. warsz. uniw.

Toż, w polskim przekładzie W. Matlakowskiego:
O powstawaniu przewodu Wolff'a u zarodków ku-
rzych. Rozprawa konkursowa uwieńczona medalem
złotym przez wydział lekarski Wszechnicy War-
szawskićj. (Pam. tow. lek. warsz. T. LXII, 1876
ŚW 8102) y

lekarz

spółczesny lekarz

16
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Wspólnie z W. Matlakowskim przełożył anatomią
Paulet'a (ob.). 5

Kowalski Henryk, rodem z Chrzanowa,
stopień doktorski pozyskał w Krakowie
r. 1869; obecnie jest dyrektorem szpitala
w Tarnowie.

Porażenie pęcherza moczowego !eczone azotanem
strychninowym, tudzież częstóm wprowadzaniem mo-
czociągu. (Przegl. lex., 1870, Nr. 19, 20, 21. 22).

Doświadczenia lecznicze z węglanem amonowym.
(Tamże, 1871, Nr. 44, 46, 47, 48).
Medycyna dla nielekarzy popularnie skreślona

przez... Kraków, autor, Friedlein, druk. L. Paszkow-
skiego, 1878, w 8-ce, str. 181 i rejestr. Ocenił K.
Grabowski w Przegl. lek., 1873, Nr. 18.

Sprawozdanie o ruchu chorych i stanie chorób
w oddziale chirurgicznym i kiłowym szpitala pow-
szechnego w Tarnowie za czas od 11 maja 1874 r. do
11 maja 1875 r. (Przegl. lek., 1875, Nr. 32, 38, 34,
35, 36).

Przyczynek do leczenia zimnicy. (Tamże, 1877,
Nr. 16). *

Cudze i własne doświadczenia lecznicze z wodo-
chloranem pilokarpinowym w chorobie Brighta i dyf-
teryi. (Tamże, 1881, str. 147—149).
O działaniu i skutkach chlorku apomorfinu w za-

paleniu płuc. Rzecz czytana na 2-ióćm posiedzeniu
sekcyi medycyny wewnętrznćj III Zjazdu lekarzy
i przyrodników w Krakowie. (Tamże, 1881, Nr. 39).
O podbiegnięciach krwi ze stanowiska sądowo-le-

karskiego. Tarnów, 1881, w 8-ce, str. 43. Oeena
Przewóskiego w Gaz. lek., 1882, Nr. 10; Blumenstoka
w Przegl. lek., 1882, Nr. 11, 12, 17.

Kowalski Jakób, z Krotoszyna.
*De la pneumonie. Paris, Rignoux, 1852, w 4-ce,

str. 22. Thóse. i

Kowalski Jan, lekarz w Kownie.
Historya polipu macicznego. (Pam. tow. lek. wil.,

T. L. 1818, str. 263—268).

Kowalski Józef.
De metastasi .sie dieta lactea. Cracoviae, 1817,

w 8-ce, str. 52. Diss. inaug.

Kowalski Leon, rodem z Podola.
De funetione membranae iridis. Petropoli, 1851,

w 8-ce, str. 70. Diss. inaug.

Kowszewicz Józef, ur. w r. 1789 w Pod-
horcach, w Hrubieszowskióm; do szkół
uczęszczał we lwowie, nauk lekarskich
słuchał od r. 1814 w Warszawie i tu r. 1818
dyplom magistra otrzymał. Ńtopień dok-
torski osiągnął w Krakowie 13 stycznia
1820 r. Zaraz po ukończeniu nauk lekar-
skich wstąpił do służby w wojsku polskióm;
w r. 1823 został mianowany lekarzem szta-

 bowym pułku 4 piechoty liniowćj; w r.
1831 służbę lekarską pełnił w korpusie
Jagmina. Po przejściu do Prus, został na-
czelnym lekarzem szpitala wojskowego
w Tezewie. W lipeu 1852 r. wrócił do kra-
Jui osiadł w Pilicy, gdzie w r. 1851 praco-
witego żywota dokonał. Był ojczymem ne-
stora okulistów Szokalskiego.

De leueorrhoea. Qracoviae, Dziedzieki, 1820,
w 8-ce, str. 34. Diss. inaug.

Kozakiewicz Józef.
Cholerae asiaticae in nosocomio militari quod a.

1853 tempore aestivo in vico Krasnoje Seło institu-

Kowalski—Kozłowski.

tum erat, decursus et cura. Dorpati :Livonor., H.
Schiinmann, 1854, w 8-ee, str. 28. Diss. inaug.

Kozaryn Józef, rodem z Wilna, prakty-
kował w Bourbon-Vendóe w Szampanii.

Quelques mots sur la pustule maligne. Montpel-
lier, J. Martel, 1886, w 4-ce, str. 13. These.

Kozieradzki Aleksander, (1818 — 1860),
praktykował w Krzemieńcu.

Szczególniejszy przykład używania opium w wiel-
kiój ilości. (Tyg. lek., 1858, Nr. 26).

Spostrzeżenie o magnetyzmie zwierzęcym. (Tamże,
1858, Nr. 30).

Jeszcze o magnetyzmie zwierzęcym. (Tamże, 1858,
NASGIDE £
W rękopisie zostawił 3 tomy pamiętników.
Por. Gaz. codzienna. 1560, Nr. 306.

Koziorowski Franciszek, spółczesny we-
terynarz.

Wiadomość o chorobach zwierząt gospodarskich
w ciągu roku 1875 w gub. warsz. grassujących. (Gaz.
lek., T. XXII, 1876, str. 230 —-239, 252 — 256, 269
do 271). I DBŻY 5

Kozłowski Hipolit, ur. 1830 r. we wsi Ko-
wianach, w powiecie wilkomierskim guber-
nii kowieńskićj; nauk lekarskich od r. 1853
słuchał w Moskwie i tam 1858 r. stopień
lekarza otrzymał. Do r. 186L był lekarzem
szpitalnym w Wiłkomierzu. Od r. 1861 do
1863 bawił za granicą celem dalszego kształ-
cenia się w naukach lekarskich. Od r. 1863
mieszka stale w Wilnie. Prace jego nau-
kowe są:
Der Einfluss des kalten Wassers auf das Nerven-

system und den Stoftwechsel bei seiner iiusseren An-
wendung im Allgemeinen. Rozprawa czytana na po-
siedzeniu lipskiego tow. lek.

Dzieje hydroterapii od najdawniejszych czasów aż
do dni naszych, skreślone ze źródeł czerpanych
w król. berlińskićj publicznój bibliotece. Rozprawa
dla uzyskania tytułu ezłonka Tow. lek. wileńskiego
(1865). Rękopis.

Widoizmieniennyj pulwerizator Luera w Pariźie
izmieniennyj D-rom Gippolitom Kozłowskim. (Mosk.
wraczebnyj żurnał 1865).

Ueber kiinstlichen und natiirlichen Diabetes melli-
tus. Wien, W. Seidel, 1864, w 8-ce.
O domieszkach szkodliwych zdrowiu w piwie z nie-

których fabryk wileńskich. Rzecz czytana na posie-
dzeniu wileńskiego tow. lekarskiego; ogłoszona
w Kuryerze wileńskim, przedrukowana w Gołosie.

Krótkie sprawozdanie z czynności Towarzystwa
lekarskiego wileńskiego w 1872 r. (Gaz. lek., T.
XIV, 1873, str. 60—63).

Kozłowski Stanisław, brat młodszy po-
przedzającego, ukończywszy nauki lekar-
skie w Moskwie, osiadł w Ponedelu, w po-
wiecie nowoaleksandrowskim; w r. 1864
przeniósł się do Wilna, gdzie przeważnie
zajmował się elektroterapią. Ód r. 1870
mieszka na wsi, w Zaniemenku, gdzie urzą-
dził szpital prywatny. Oieszy się wziętoś-
cią jako okulista i uznaniem jako postępo-
wy rolnik.

Kozłowski Jerzy, wychowaniec uniwer-
sytetu wileńskiego, był lekarzem domu
podrzutków w Petersburgu. Um. 18 stycz-
nia 1875 r., przeżywszy około 70 lat. Kapi-
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tal przynoszący rocznie dochodu 6,000 rs.,
przeznaczył na stypendya dla polaków,
uczniów gimnazyum i uniwersytetu.

Kozłowski Jan, ukończywszy nauki le-
karskie w Wilnie, osiadł w Międzyrzeczu,
gdzie po 30 latach mozolnćj a pożytecznćj
pracy, 30 listopada 1867 r. życia dokonał.

Kozłowski Józef, stopień doktora medycy-
ny osiągnął w Krakowie 1513 r. Od 1 paź-
dziernika 1818 r. do 7 lutego 1814 r. wy-
kładał anatomią w zastępstwie prof. Stum-
mera; późnićj został rzeczywistym profe-
sorem anatomii, fizyologii i medycyny są:
dowćj. Z katedry ustąpił 1835 r. Umarł
r. 1856.
Rosprawa o różnych sposobach czyli kształtach

processu wegetacyiw przyrodzeniu zwierzęcómi o pra-
wach według których te kształty oznaczone bywają.
(Roczn. T. N. Kr. T. XI, 1826, str. 196—281).

Kozłowski Michał Wolfgang, lekarz przy-
boczny ks. Radziwiłła.

Diss. inaug. medica de febre lenta nervosa. Halae
Saxonum, typ. Hendelii, 1792, w 8-ee, str. 34.

Kozłowski Sykst, osiągnąwszy dyplom
doktorski r. 1541 nx wszechnicy jagielloń-
skićj, był lekarzem w szpitalu starozakon-
nych na Kazimierzu w Krakowie
De visus in medicina vi diagnostica. Cracoviae,

typ. univ., 1841, w 8-ee, str. 60. Diss. inaug.

Kozubowski Antoni, ur. 11 sierpnia 1805
roku we wsi Brzostowćj, okołoĆ mielowa,
w powiecie opatowskim; początkoweiśred-
nie nauki pobierał w Wąchocku, Kieleach
i Lublinie. Nauki lekarskie rozpoczęte
w Warszawie 1827 r., przerwaly mu wy-
padki z r. 1830; wówczas zaciągnął się jako
lekarz w szeregi wojska polskiego, a po
upadku powstania, dopełniał nauk lekar-
skich w Krakowie, Monachium i Wiirz-
burgu, gdzie 28 czerwca 1833 r. pozyskał

« stopień doktorski. Wróciwszy do kraju, 19
października 1838 r. został mianowany
adjunktem kliniki chirurgicznój, zostającój
pod sterem prof. Bierkowskiego. W r.
1935 (29 kwietnia) drogą konkursu objął
katedrę anatomii i fizyologii na wszechnicy
Jagiellońskićj. Oba te przedmioty wykła-
dał do r. 1848, w którym katedra fizyologii.
była poruczona prof. J. Majerowi; K. pozo:
stał przy anatomii. W epoce bachow-
skićj (1854 — 1861) utrzymując wraz z J.
Majerem ciągłość wykładów w języku pol-
skim, nauczał anatomii porównawczój. Wr.
1861 powrócił do katedry anatomii ludz-
kićj i zajmowałją aż do pozyskania w r.
1868 zasłażonćj emerytury. Gabinet ana-
tomiczny i zootomiczny krakowski są owo-
cem jego usilnych zabiegów. Opuściwszy
zawód profesorski, oddał się z zamiłowa-
niem praktyeznemu jedwabnictwu, pszezel-
nietwu i sadownietwu; a w celu podźwi-
gnięcia tych gałęzi przemysłu krajowego.
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założył towarzystwo jedwabniczo-pszczel-
nicze i sadownicze krakowskie. Umarł 8
września 1880 r,
De uleeribus plicosis. Witrzburg, typ. Krn. Thein,

1838, w 8-ce, str. 20. Diss. inaug.
O karłakach mianowicie przedtatrowych. Rzecz

czytana w skróceniu na posiedzeniu "Tow. nauk.
krak. (Roczn. wyd. lek., T. IV. Oddz. 2-i, 1841, str.
37—226, 1 tab.).

Toż, w osobn. odb. Kraków, 1841, w 8-ce, str. 191,
1 tab.
O sameach przekopniey okazałćj (apus canerifor-

mis) wykrytych przez prof. D-ra A. Kozub... (Roczn.
tow. nauk. krak., Poez. 3-ci, T. 1I, 1858, str. 165—
188. 1 tab). 5
Ueber den miinnlichen Apus eaneriformis. Vorge-

legt der Versamlung der deutschen Naturforscher in
Bonn. Bonn, 1857, w 8-ce, str. 312—318, 1 tab.
Sposoby rozmnażania morw. Kraków, Baumgar-

ten, 1861, w 8-ce, str. 13.
Jedwabnietwo czyli nauka o wychowaniu jedwa-

bników morwowych, ze stanowiska nowszych badań
naukowych. Kraków, druk. Czasu, 1872, w 12-ce, k,
nl. 3, str. 216, 5 tab. i 16 drzewor.
Jedwabniki dębowe i bałwianowe pod względem

pochodzenia, właściwych im znamion i sposobu cho-
wania. Kraków, druk. Ozasu, 1877, w 8-ce, str. 41.
Różne sposoby szczepienia drzew owozowych i na-

rzędzia ogrodnicze do tego potrzebne. Kraków,
w druk. Ozasu, 1878, w 8-ce, str. VI, 51.
Nadto ogłosił niektóre prace odnoszące się do to-

warzystwa pszezelno-jedwabniczego i sadowniczego
w Krakowie. (Statut, sprawozdania etc). ;

Krafft Jan Kacper, lekarz nadworny Wła-
dysława IV, w r. 1635 monarsze temu dot-
kniętemu podagrą, towarzyszył w podróży
do Badenu. On to w Mereczu zadał królo-
wi antimonium praeparatum, czóm miał
przyśpieszyć zgon jego, wedle mniemania
Litawera, drugiego lekarza królewskiego.

Por. Kwiatkowski: Dzieje... 228. Gąsiorowski: II,
252 Roezn. tow. nauk. krak. VIII, 96.

Krajewski Alfred.
Ueber die Wirkungen der gebriuchlichsten Anti-

septica auf einige Oontagien. Dorpat, Karow, 1880,
w 8-ce, str. 60, 1 tab. Diss. inaug.

Krajewski Feliks, ur. 16 listopada 1829r.
w miasteczku Kryłowie, w gubernii lubel-
skićj; nauki szkolne pobierał w Hrubieszo-
wie i w Zamościu, medycyny uczył się
(1846—1851) w Moskwie. W latach 1851—
1854 sprawował obowiązki lekarza miej-
skiego w Biłgoraju; w r. 1854 został mia-
nowany lekarzem powiatu zamojskiego
i domu badań w Janowie; w r. 1856 prze-
niesiony został na posadę (którą dotąd zaj-
muje) lekarza powiatu do Hrubieszowa,
gdzie równocześnie w nowozałożonym szpi-
talu św. Jadwigi przez lat 20 (1853—1878)
służbę lekarską pełnił. K. jest członkiem
tow. lek, warszawskiego, krakowskiego,
lubelskiego, towarzystwa lekarzy rossyj-
skich w Moskwie.
Rak weneryczny lewój strony twarzy. (Tyg. lek.;

1357, Nr. 42, 43). ,
Ostra prosówka gruźliea. (Tamże, 1858, Ni. 25).
Ostre zapalenie otrzewnój, przejście w stan chro-

niezny; wyzdrowienie. (Tamże, 1858, Nr. 52).
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Opis różnych wypadków patologicznych będących
skutkiem moenego zimna, a mianowicie opis różnych
stopni odmrożeń pod względem patologicznym i tera-
peutycznym. (Praca uwieńczona nagrodą). (Roczn.
tow. paryzk., 1860, str 109 — 249). Sprawozdanie
z tój pracy podał Raciborski. (Tamże, str. 249—265,
a także w Gaz. des hópitaux, 1860, Nr. 140 i 141;
Sciborowski w Pam. tow. lek. warsz. 1861, T. XLV,
str. 349.
Nowotwór tchawiey znacznój wielkości (neoplasma

tracheae). (Przegl. lek., 1869, Nr. 39, 40, 41).
Wrodzony brak odbytu (defectus ani congenitus)

i przeżycie w takim stanie 42 dni. (Tamże, 1869,
Nr, 46, 47).
Śmierć z udaru rdzenia pacierzowego (apoplexia

medullae spinalis). Przypadek sądowo - lekarski.
Rzecz czytana na zjeździe lekarzów i przyrodników
w Krakowie. (Tamże, 1870, Nr. 23, 24).

Osobliwe kalectwo nabyte pracia (Deformitas
aequisita penis). (Tamże, 1570, Nr. 81).

Słoniowatość warg sromnych. (Gaz. lek., T. XI,
1871, Nr. 1, 2).

Ropień cewki moczowój spowodowany zaciekiem
moczu przez szparę z nasilenia powstałą; objawy
moczniey; wyzdrowienie. (Klinika, T. VIII, 1571,
str. 97—100).
Przypadek rakowca skórnego płaskiego nosa

i warg ustnych (epithelioma cutaneum planum nasi
et labiorum). (Medycyna, 1875, Nr. 50 (z drzewor.).
Kilka słów odpowiedzi na opinię sądowo-lekarską

prof. D-ra Blumensztoka w sprawie wątpliwego ży-
cia noworodka, umieszezoną w Medycynie Nr. 16, L7,
18 z r. 1880. (Gaz. lek. T. XXIX, 188), str. 66 — 67,
16—77, 86—87, 95—96, 102 —103).

Statystyka i uwagi praktyczne dotyczące ważniej-
szych skaleczeń maszynami rolniczemi. (Praca zu-

żytkowana przez D-ra Szokalskiego do sprawozda-

nia przedstawionego warsz. tow. lek. 6 czerwca
1865 r.).

Historyczno-statystyczny opis szpitali hrubieszow-

skich. Rękopis przesłany Girsztowtowi.

Krajewski Władysław, młodszy brat po-
przedzającego, nauk lekarskich słuchał

w warsz. akademii medyko-chirurgicznćj.
Przymusowa podróż na daleki wschód nie

dozwoliła mu przystąpić do ostatecznego
egzaminu. W r. 1869 wrócił do Warszawy,
a napotkawszy trudności w uzyskaniu
stopnia lekarskiego, w r. 1871 udał się do

Wiednia i tam po sześcioletnich studyach
dyplom doktora wszech nauk lekarskich
osiągnął. Obecnie praktykuje w Uiepli-
cach Czeskich.

Utrata soczewki i tęczy przy traumatycznóm pę-

knięciu gałki ocznój. Z kliniki prof. Szokalskiego.
(Klinika, T. VII, 1870, str. 97—99).

Zapalenie powiek (blepharitis), przeważnie gru-
czołowego elementu, wskutek zagadkowćj przyczyny.
Z klin. prof. Szokalskiego. (Tamże, str. 161—162).
Nadto pomieszczał w Klinice i Medycynie liczne

przekłady, sprawozdania i oceny dzieł lekarskich
obeych.

z Krainy Maciej, stopień magistra nn. wyz.
otrzymał w Krakowie 1505 r., był leka-
rzem ks. mazowieckiego; mniejszemu kol-
legium pozostawił bibliotekę.

Por. Oettinger: Rys... str. 148.

zkKrainy Wojciech (de Crayna), doktór
medycyny, rajca krakowski, uważany za

wielkiego astrologa, promował się do stop-

Krajewski--Kralczyński.

ni filozoficznych wKrakowie 1510r. W cią-
gu swego życia pogrzebał aż pięć żon. Um.
1559 r.

Por. Muczkowski: Lib. promot., 160. Grabowski:
Star wiad. o Kr., 225.

z Krakowa Andrzej, lekarz, stopień baka-
łarza nn. wyzwol. otrzymał w Krakowie
1500 r.

Por. Oettinger: Rys... 14).

z Krakowa Jan Ursyn, doktór medycyny
i licencyat praw, promowany do stopni fi-
lozoficznych w Krakowie 1477 i 1478 r.,
czynny członek akad. krak., na wydziale
lekarskim nie wykładał.
Modus epistolandi. Oracoviae, Haller. 1496, w 4-e,

(mowa na pochwałę medycyny).
Por. Oettinger: Rys... 90.
z Krakowa Józef, ob. Zimmermann
z Krakowa Maciej, doktór praw imedycy-

ny, stopnie filozoficzne otrzymał w Krako-
wie r. 1506 i 1510.

Por. Oettinger: Rys... 140. a

z Krakowa Jakób Grzywna, sławny lekarz
i matematyk, od r. I51I prof. medycyny
w akademii krakowskićj, bywał nawet do
Włoch wzywany, gdzie leczył książęta pa-
nujące.

Por. Starowolski: Laudat. alm. ae. Orae. 14. Gą-
siorowski: II, 231.

z Krakowa Stanisław, syn
cencyat medycyny, kanonik
stopnie filozoficzne osiągnął
r. 1468 i 1474.

Por. Oettinger: Rys... 77.
z Krakowa Stanisław, syn Franciszka,

doktór medycyny, astronom, kanonik płoe-
ki, stopnie filozoficzne uzyskał w Krako-
wie r. 1472 i 1470. ;

z Krakowa Stanisław S$. (Selwan czy Se-
lig), bakałarz medycyny, w r. 1486 był
dziekanem wydziału filozoficznego.

Por. Oettinger: Rys... 78.

z Krakowa Wacław, doktór medycyny,
lekarz króla czeskiego Władysława, stop-
nie filozoficzne otrzymałwKrakowie r. 1474
11479.

Por. Oettinger: Rys... 90.

z Krakowa Wojciech, wykładał w akade-
mii bonońskićj od 1454 do 1456 filozofią,
medycynę i etykę w dni świąteczne.

Kralczyński Kazimierz, ur. w Krakowie.
nauki szkolne i uniwersyteckie pobierał
w rodzinnóm mieście. Stopień doktora me-
dycyny osiągnął w r. 1863. Kilkanaście lat
pełnił obowiązki lekarza powiatowego
w Kańcucie; przeniesiony na takąż posadę do
Krakowa, w kilka lat późnićj, życia doko-
nał 30 czerwca 1882 r., przeżywszy lat
czterdzieści kilka.
Rzecz o krótkióm życiu naszego wieśniaka. (Przegl.

lek., 1865, Nr. 17, 18, 19).
Oarcinoma ventrieuli rozpoznane jako uleus perfo-

rans. (Tamże, 1867, Nr. 1, 2). -

Szymona, li-
ś. Floryana,
w Krakowie



Kramarkiewicz—Kramsztyk.

Przypadek sądowo-lekarski. Rozdarcie śledziony,
5 do jamy brzusznćj; śmierć. (Tamże, 1867,
Nr. 35).

Przypadek wodowstrętu (hydrophobia).
1869, Nr. 17, 18, 19).

Złamanie kości ramieniowćj, łokciowój i sprycho-
wój; wyłuszczenie (exartieulatio) urazowe dwóch
członków palea wielkiego lewćj ręki; wybroczyny na
obu piętach. Wyleczenie. (Tamże, 1871, Nr. 31).
Korespondeneya z Łańcuta. Uwagi nad projektem

utworzenia komitetów ospowych. (Tamże, 1871,
Nr. 36).
Morderstwo popełnione na osobie Stanisława Ma-

zurkiewicza we wsi Kosinie w r. 1871. Sprawozda-
mjp: (Tamże, 1872, Nr. 17, 19, 20

Samobójstwo czy morderstwo? Przypadek BY
lekarski. (Tamże, 1872, Nr. 50, 51, 52. 1878, Nr. 1).

Słówko o powiecie łańcuekim. (Służba zdr. publ.,
1872, zesz. 7, str. 1—20, zesz. 8, str. 81—96).
O lekarzach gminnych przed zebraniem się sejmu.

(Tamże, zesz. 10, str. 256—263).
Ospa oweza w powiecie łańcuckim. (Przegl. lek.,

1878, Nr. 22, 23).

Kramarkiewicz Wiktoryn, ur. w r. 1815
w Poznaniu, nauk lekarskich słuchał od r.
1836 w Wrocławiu; otrzymawszy stopień
doktora medycyny 18 lipca 1839 r. w Ber-
linie, osiadł w Poznaniu.
De amenorrhoea. Berolini, typ. Nietackianis, 1839,

w 8-ce, str. 3/7. Diss. inaug.

Kramarzyński Mieczysław Józef, urodz.
w Krakowie 10 maja 1852 r., do gimna-
zyum uczęszczał we Lwowie a późniój
(1863—1870) w Krakowie. nauk lekarskich
słuchał (1870—1875) na wszechnicy jagiel-
lońskiej. Następnie pracował jako lekarz
w szpitalu garnizonowym w Krakowie;
2 czerwca 18/7 r. osiągnął dyplom doktora
wszech nauk lekarskich. W latach 1877—
1880 praktykował w Brzesku, od r. 1881
zajmuje się wykonawstwem lekarskiem
w Kolbuszowie.

Smierć naturalna przyspieszona działaniem zimna.
(Dwutyg. med. pub., 1880, str. 99—100).

Obrażenie ciała ciężkie, zakończone względnóm
wyzdrowieniem. (Tamże, 149—152).

Złamanie żebra powikłane odmą piersiową i ro-
zedmą podskórną a zakończone wyzdrowieniem w 19
dniach. (Tamże, 183—186).

Kramski M.. zostawił w rękopiśmie: Kró-
ciutki opis źródeł mineralnych w Myśliw-
czowie i ich skutek na ożywiony organizm
ludzki.

Por. Bulikowski: De aquis... str. VII.

Kramsztyk Zygmunt, ur. 16 lipca 1849 r.
w Warszawie, ukończyszy nauki gimna-
zyalne w 1867 r., zapisał na wydział lekar-
skićj Szkoły Głównćj warsz., w r. 1872
otrzymał stopień lekarza Uniw. warsz.
W grudnia 1873 r. został ordynatorem kli-
niki chorób ocznych a równocześnie zło-
żywszy powtórnie egzamin, otrzymał sto-
pień D-ra medycyny w r. 1879. Od r. 1879
jest ordynatorem w oddziale ocznym szpi-
tala starozakonnych w Warszawie. :

(Tamże,
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O wpływie korzeni tylnych rdzenia kręgowego na
pobudzalność przednich. (Gaz. lek., T. IX, 1870,
Nr. 14, 15).

Toż, po rosyjsku, druk. w Rabotach iz fiziołogicz.
łaboratorii warsz. Uniw. (Wypusk 1).

Simptomatołogia powreżdenij gołownago mozga
laguszki. Druk. tamże (wypusk 2).
Zmiany postrzegane w oczach w przebiegu chole-

ry. (Pam. tow. lek. warsz., 1873, str. 319)
Jędrzćj Sniadecki.—Teorya jestestw organieznych

w obec dzisiejszych pojęć o życiu. Warszawa, Or-
gelbrand, 1874, w 8-ce, str. 87.
Odpowiedź na krytykę prof. H. Kułakowskiego.

(Gaz. lek, T. XV, 18/3, str. 409 —412).
Fantom do objektywnego badania refrakcyi, zmie-

niony wedle pomysłu autora. (Pam. tow. lek. warsz.,
M =MRDT Io70RRU 200:

Zagojenie włosowatćj przetoki worka łzowego,
przez zastosowanie elektrolizy. (Tamże, T. LXXI,
1875, str. 508).
Myśl dotycząca sposobu dalszćj redakcyi Pam.

Tow. Lek. Warsz. (Tamże, T. LXXI, 1875, str. 529).
Dwa przypadki przetok włosowatych worka łzo-

wego, wyleczonych za pomocą elektrolizy. (Medyey-
na, 1870.Nx. 12):
„ Optometrya objektywna. Paryż, 1879, w 4-ce, str.
46. (Naddruk z T. XI Pamiętnika towarzystwa nauk
ścisłych w Paryżu). Sprawozdanie podał Machek
w Przegl. lek. 1879, Nr. 25.
Trzy przypadki nowotworów gałki oeznćj. (Pam.

tow. lek. warsz., T. LXXIII, 1877, str. 310—318).
O polu obrazu wziernikowego. (Tamże, T. LXXIV,

1878, str. 59—68).
O badaniu siatkówki dla eelów ogólno-lekarskich

(Tamże. str. 550—557).
O zmianach postrzeganych w oczach przy białacz-

ce. (Tamże, str. 576—589).
Stradanja głaz pri lejkemii. Warszawa, Kowa-

lewski, 18/9, w 8-ee, str. 40. Diss. inaug.
Augenleiden bei Leukżimie. (Klin. Monatsbl. f.

Angenheilk., 1879, str. 292).
O purpurze czyli czerwieni wzrokowój. (Zdrowie,

a> Ę 1878 NU A5),
O paralitycznym wrzodzie rogówki.

1881, Nr. 4, 5).
Ciało obce w oczodole. (Gaz. lek., 1881, str. 76—79).
Usunięcie złogów metalicznych z rogówki. (Famże,

1881, str. 505—509).
Zapalenie oczów pryszczykowe. (Tamże, 1881, str.

893—899, 938—944, 958—964, 980—986).
Q referatach. (Tamże, 1882, Nr. 2).
O cytatach. (Tamże, 1882, Nr. 9, 11, 12).
Zmiany chorobne, występujące w oczach po prze-

byciu gorączki powrotnój. Kilka przypadków z prak-
tyki i ich omówienie. (Tamże, 1882, Nr. 5, 6, 7).
Do kazuistyki operacyi zawinięcia i odwinięcia po-

wiek, (Pam. tow. lek. warsz., 1882, T. LXXVIII, str.
652—656). AE

Porażenie akomodacyi, jako następstwo przebyte-
go dyfterytu gardła. (Gaz. lek. 1883, Nr. 1).

Tylne zrosty tęczówki w stosunku do jaskry.
(Tamże, 1883, Nr. 2).

Z panoramy własnego oka. Błyskawki. (Tamże,
1883, Nr. 5—7).
W obeój szacie. (Przegl. lek., 1883, Nr. 13).
Przyrosty tylne tęczówki wobec jaskry. (Tamże,

1883, Nr. 15).

Kramsztyk Julian, brat poprzedzającego,
ur. 1851 r. w Warszawie, do gimnazyum
uczęszczał w rodzinnóm mieście i tu także
słuchał (1869 —1874) nauk lekarskich. Po-
czątkowo pełnił służbę lekarską w szpitalu
Dzieciątka Jezus; od r. 1876 jest laboran-

(Medycyna,
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tem przy katedrze chemii lekarskićj w uni-
wersytecie warszawskim a nadto (od r. 1078)
ordynatorem szpitala dla dzieci wyznania
Mojżeszowego.
Przypadek ostrego ogólnego zapalenia mięśni roz-

poznany za życia jake durzycowe cierpienie mięśni.
(Medycyna, 1876, Nr. 8).
O stosunku zachodzącym między wydzielaniem

kwasu fosfornego i azotu w moczu. (Pam. tow. lek.
warsz. T. LXXII, 1876, str. 546. T. LXXIII, str. 675
do 697).

Życie i działalność naukowa Ś. p. Hermana Fuda-
kowskiego. (Tamże, T. LXXY, 1879, str. 565—585).
Nowy szpital dla dzieci w Warszawie. (Zdrowie,

TP AG0NI 19):
Oznaczenie ilościowe białka w moczu za pomocą

kwasu trójchloro-oetowego. (Medycyna, 1879, Nr. 14).

Pierwsze sprawozdanie lekarskie ze szpitala dla
dzieci wyznania Mojżeszowego imienia małżonków
Bersohn i Baumann za pierwsze półtora roku jstnie-
nia (1878—79). (Kronika lek., 1880, Nr. 21, 22, 28).
O nowych środkach sztucznego żywienia niemo-

wiąt. (Gaz. lek., 1881. str. 470).
Jaka jest wartość lecznicza peptonów i jak należy

się zapatrywać ze stanowiska praktycznego na ży-
wienie za pomocą lewatyw. (Gaz, lek., 1881, str. 791
196, 318—828).

Krasiński Korwin Humbert, hrabia, ur.
30 października 1833 r. na Ukrainie, w ma-
jętności swój Reimentarzówce; do gimna-
zyum uczęszczał w Kijowie; nauk lekar-
skich słuchał (1850 — 1855) w petersbur-

- skiój akademii lekarskićj; stopień doktor-
ski osiągnął w Petersburgu r. 1857. Jest
członkiem licznych stowarzyszeń nauko-
wych: polskich, czeskich i południowo-sło-
wiańskich.
Przyczynek do nosogenii cholery i dżumy. (Gaz.

lek., T. XXXVI, 1879, str. 61—64).
Kwestya sanitarna m. Warszawy. (Tamże, T.

XXVIII, 1880, str. 58, 64, 72, 92, 103, 123, 175),
Pogadanki naukowe o wodzie warszawskićj. War-

szawa, druk. „Wieku,* 1879, w 8-ee, str. 80. (Osob.
odb. z Wieku).

Udział Czechów w rozwoju oświaty i nauki lekar-
skićj w dawnćj Polsce. Na pamiątkę braciom Qze-
chom autor. Mowa miana na zjeździe przyrodniczo-
lekarskim w Pradze czeskićj 28 maja 1882 r. Kra-
ków, nakładem autora, czcionkami drukarni związ-
kowej, (1882), w 8-ce, str. 24.
Nadto w czasopismach pomieszczał wiele artyku-

łów, odnoszących się do bieżących spraw politycz-
nych i spółecznych.

Krassowski Edward Antoni, promowany
do stopnia doktora medycyny w Peters-
burgu w r. 1852, jest profesorem położnie-
twa w akademii lekarskićj petersburskićj,
ciesząc się zasłużoną sławą znakomitego
akuszera.
Meletemata quaedam de uteri ruptura. Petropoli,

1852, w 8-ce, str. 108. Diss. inaug.
Razryw matki (uteri ruptura). (Wojenno-medi-

cinskij żurnał, 1853, LXI, str. 51—82).
Proencephalus cum labio leporino, rietu lupino et

defectu partium artuum singularium. (Tamże, 1834,
LXIV, str. 58—65).

Otczet o rodach bywszych w akuszerskoj klinikie
w prodołżenii czetyrech liet (1849 — 1853), (Tamże,
1807, zesz, 4).

Krasiński—Kraus.

Otezet o zaniatiaeh wo wremia putieszestwia

z uczenoju cielju za graniceju. (Tamże, 1858, LXXII,

str. 1—16, 109, 131, 339—267).
Ob izsledowanii matki pomoszezju matoeznago zonda.
(Tamże, 1859, LXXIV, str. 333—862). |
O predochronitelnom sposobie leczenja razrywa

promieżnosti wo wremia akta rodow. (Tamże, 1859,
LXXVI, zesz. 2).

Otezet o sostojanii akuszerskoj, żenskoj i dietskoj
kliniki i gospitalnago żenskago otdielenia za 1858—
59 akademiczeskij god. (Tamże, 1860, LXXVII, str.
219—274., 321—351).

Otczet o;bolnych polzowannych w dietskoj klinikie
S.-Peterburgskoj med. ehir. akademii w tieczenje
1858—59 g. (Tamże. 1861, LXXXI, str. 1—84).
Materyały do statystyki medycznćj gubernii wi-

leńskićj, (Noworocznik wileński, 1861).
Oolloide Entartung des linken Ovariums. Ovarioto-

mie. Vollkommene Genesung. (Petersb. med. Zeit-
schrift, 1868, str. 242—250).
Kurs prakticeskago akuszerstwa. $.-Peterburg,

1865, w 8-ce.
Kurze Mittheilung iiber 7 Ovariotomien. (Petersb.

med. Zeitsehr., 1866, str. 54).
Ovariotomy in Russia. (Kdinb. med. journ., 1867,

str. 535).
Zwei Falle von Hysterotomie durch den Bauch-

schnitt mit gliieklichem Ausgang. (Tamże, 187%,
Nr. 27. Gaz. des hóp., 1876, Nr. 113).
Siem owariotomij, s priłożeniem tablie owarioto-

mij, proizwiediennych awtorom s 1862 g. dekabria 23
po 1866 g. sientiabria 3 dnia. Pietierburg. tip. Treja,
1867, w 8-ee, str. 45, 2 tab.

Sorok owariotomij proizwiediennych s junia 1868
po janwar 1874 goda. Pietierburg, tip. Treja, 1875,
w 8-0e, str. 182. ć
Operacye akuszeryjne. Warszawa, druk. Gaz. lek.,

1879, w 8-ce, str. 414i 11 i drzeworyty. (Stanowi T.
II, akuszeryi w bibliotece umiej. lek.).

Krassowski Floryan, spółczesny lekarz
płocki.

Kilka słów o cholerze.
700—702).

Istota cholery azjatyckićj i pospolite jćj leczenie.
Warszawa, czelonkami M. Ziemkiewicza i W. Noa-
kowskiego, 1880, w8-ee, str. 24.

Kraszewski Piotr, rodem z Litwy, nauk
lekarskich słuchał (1856 — 1861) w Mos-
kwie; od r. 1864 jest ordynatorem w szpi-
talu Dzieciątka Jezus w Warszawie.
Przypadek tężea traumatycznego (Tetanus traunia-

tieus). Wyciąg zezsprawozdania lekarskiego szpitala
Dzieciątka Jezus za r. 1869. (Medycyna, 1873, Nr. 27).

Kratter Henryk, ur. we Lwowie (Polonus
Leopoliensis).

Diss. inaug. historieo-naturalis de meteorolythis.
Vindobonae, Piehler, 1825, w 8-ce, str. 46.

Die Mineralquelle zu Szczawnica beschrieben und
mit Riicksicht auf ihre Heilkrifte gewiirdigt. Lem-
berg, P. Piller, 1842, w 8-ee, k.7, str. 189, tab. 1
i rycina 1.
Wody mineralne Szczawniekie w Król. Galicyi.

Tłumacz. z niemieck. przez M. K (okurewieza) i J. A.
K (amińskiego). Lwów, P. Piller, 1842, w 8-ce, str.
XII i 114, tab. 1, ryc. 1.

* Kratzman Emil.
Przewodnik dla zwiedzających Marienbad i jego

okoliee... Przekład zniemieckiego (A. Muchlińskiego).
Petersburg, 1864, w 16-te, str. 4, 117 13.

Toż, tamże, 1879, w 16-ce, str. III, 217, III.
Kraus Jakób, stopień doktora filozofii

otrzymał w Krakowie 1646 r., nauk lekar-

(Gaz. lek. T. X, 1871, str.



Krause—Kremer.

skich słuchał w Padwie, gdzie 1651 r. był
asesorem w oddziale narodowości Polaków;
1656 r. został obrany rajeą m. Iiwowa.

Por. Muezkowski: Lib. promot. 316, 318. Zubrzyc-
ki: Kron. m. Lwowa, 378, 404.

Krause Chrystian.
De venae-sectione gravidis suadenda. Francofur-

ti ad Viadrum, typis Sigismundi Gabrielis Alexii,
1744, w 4-ce, str. 24. Diss. inaug.
Krause Hieronim, ur. w Lesznie 1852 n,,

do gimnazyum uczęszczał w mieście ro-
dzinnóm, medycyny słuchał (1873 — 1878)
w Gryfii.
Zwei Falle von Fremdkórpern im Auge. Greifs-

wald, 1878, w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.
Krause Rudolf.
De pliea poloniea. Berolini, typ. Nietackianis,

1841, w 8-ce, str. 28. Diss. inaug.
Krauze Tomasz, nauk lekarskich słuchał

w Warszawie. następnie był lekarzem ks.
K. Jabłonowskiego. Przełożył dzieła Hu-
felanda (ob.), de la Croix (ob.), Saueerot-
te (ob).

Kreczowski Wojciech.
De sanguinis missione. Viennae, Joh. Th. Trattner,

1770, w 8-ce. Diss. inaug..

Kreczunowicz Piotr. rodem ze Stanisła-
wowa, nauki lekarskie ukończył w Wied-
niu 1845 r.
De anomalia voluminis eordis.

w 8-ce. Diss. inaug.
* Kreissig Fryd. Lud.
Wody ininernlne naturalne i sztuczne, Karlsbadz-

kie, Embskie (sie), Marienbadzkie, Egierskie, Pyr-
montskie i Spa. Z dzieła... w krótkości przełożył Syl-
wester Pleszkowski. Warszawa, w druk. Gałęzow-
skiego, 1832, w 8-ce, str. 75.

Kremer Aleksander, brat filozofa i este-
tyka Józefa, ur. w Krakowie 10 listopada
1813 r.; ukończywszy gimnazyum ś. Anny
1829 r., przez dwa lata uczęszczał na wy-
dział filozoficzny uniw. krakowskiego
a przez lat 6na wydział lekarski. Uzyskaw-
szy 1887 r. stopień doktora medycyny, udał
się w. dwuletnią podróż naukową za grani-
cę. W r. 1841 mając sobie potwierdzony
stopień naukowy w Moskwie, osiadł w Ka-
mieńcu Podolskim, w którym dwadzieścia
kilka lat przebywał. Jego staraniem przy
współudziale A. Baranieckiego, K. Przybo-
rowskiego i J. Rollego zawiązało się 14
paźdz. 1859 r. towarzystwo lekarzy podol-
skich; temu towarzystwu przewodniczył K.
aż do jego rozwiązania w r. 1865. Zmaszony
okolicznościami od woli jego niezależnemi,
wrócił na stały pobyt we wrześniu 1865 r.
do Krakowa i tam już do końca życia po-
został. Za jego staraniem powstało r. 1866
tow. lekarskie krakowskie, któremu przez
dwa lata przewodniczył a późnićj był jed-
nym z jego najgorliwszych członków;
a pracami swómi w komisyi redakcyjnój
Przeglądu lekarskiego i w komisyi termi-
nologicznój nie mało się przyczynił do

Vindobonae, 1845.
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uświetnienia towarzystwa. Wr.1868 był
prezesem komisyi fizyograficznój w łonie
towarzystwa naukowego krakowskiego
zawiązanój. Po przeobrażeniu się tow. na-
ukowego w akademią umiejętności, K. po-
został w jój gronie jako członek nadzwy-
czajny i sekretarz komisyi fizyograficznćj,
biorąc czynny udział w wydawnictwie
sprawozdań tój komisyi; nadto uczestni-
czył w pracach komisyj antropologicznćj,
archeologicznćj, bibliograficznój i języko-
wój. W r. 1875 ofiarował 1000 złr. dla po-
parcia wydawniew akademii umiejętności.
K. był nadto od r. 1861 członkiem tow.
lek. warszawskiego a od 1869 — członkiem
tow. lek, galicyjskich; oprócz tego brał
czynny udział w instytucyach dobroczyn-
nych m. Krakowa, a jako członek i prze-
wodniczący komitetu plantacyjnego z całą
gorliwością starał się o upiększenie tych
miejsc spacerowych krakowskich. Um. 17
lutego 1880 r. Wydał:

Rasorii doetrinae principia.
w 8-ce, str. 48. Diss. inaug. i
O zastósowaniu słuchu do rozpoznawania chorób.

Kraków, 1841, w 8-ce, str. XIV, 280. Rozbiór tego
dzieła umieścił Matecki w Tygodniku literackim wy-
chodzącym w Poznaniu T. IV, 1841, str. 339—848.
Mowa czytana na posiedzeniu publieznóm towa-

rzystwa lekarzy podolskich 17 stycznia 1861 r. (Pam.
tow. lek. warsz., XLV, str. 128—132).

O wpływie oddychania roślin i zwierząt na powie-
trze w któróm żyjemy. Rozprawa czytana na posie-
dzeniu publicznóm towarzystwa lekarzy podolskich
17 stycznia 1862 r. (Przyjaciel zdrowia z r. 1862,
Nr. 17, str. 1—7). i

Korespondencya z Kamieńca podolskiego. Środek
ludowy na ból zębów isprostowanie naukowe prze-
sądu 0 sposobie działania tegoż leku. (Przegl. lek.,
1563, Nr. 19).
Wspomnienie D-ra Filipa Fokelmana. (Tyg. lek.

1865, Nr. 4). > :
Historya świerzbu. —0 pellagrze.—0 stosowaniu

nadchlorku żelazawchorobach skórnych—0 leczeniu
gnilea zwiększonemi dawkami wina. O używaniu wo-
dojodanu amonii w przymiocie.—0 -przysłuchu zasto-
sowanym do głowy. (Rozmaitości lekarskie, Peters-
burg, 1862). AR

Kamieniec, place i ulice, ścieki i kanały. (Pam:
tow. lek. warsz. T. LI, 1861, str. 378—2394).

O mięsie, jego znaczeniu w ekonomii zwierzęećj,
wpływie wieku zwierzęcia na dobroć mięsa. Szlach-
tuz w Kamieńcu ete. (Tyg. lek., 1866, Nr. 39—41).

Obie ostatnie rozprawy są także przedrukowane
w Materyałach do topografii lekarskićj i higieny Po-
dola. Wasrsz., druk. Liefelda, 1854 — 1865, w 8-ce,

str. 45 i 32. :
List do redakcyi o nomenklaturze. (Tyg. lek.,

1864, Nr. 18), sa SARE
Kilka słów o leczeniu gruźlicy arsenem. (Przegl.

lek., 1867, Nr. 20). A
Przypadek mimobieżnego ugodzenia od pioruna.

(Tamże, 1868, Nr. 37). -
Słowniezek prowincyonalizmów podolskich. Kra-

ków, 1870, w śe, str. 82. (Odb. z LI tomu Roczn.
tow. nauk. krak)

Słownik łacińsko-polski wyrazów lekarskich przez
prof. D-ra F. K. Skobla i D-ra A. Kremerą. Kra-
ków, 1868, w 8-ce, str. VI, 345.

Cracoviae, 1837,
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Uzupełnienie słownika łacińsko-polskiego wyra-
zów lekarskich prof. F. K. Skobla i A. Kremera, ra-
zem z przekładem polskim wielu wyrazów niemiec-
kich, francuzkich i angielskich i słowniczkiem wyra-
zów weterynarskich. Ułożone przez prof. D-ra Sta-
nisława Janikowskiego, D-ra Al. Kremera i prof.
D-ra J. Oettingera. Kraków, nakł. tow. lek. krak.,
druk. Uniw. Jag., 1871, w 8-ce, str. VI i 70.
Przegląd czynności komisyi fizyograficznćj c. k.

towarzystwa naukowego krakowskiego w ciągu
1868 r. Kraków, 1869, w 8-ce. Odb. ze sprawozdań
komisyi fizyograf. T. III, 1868, str. 1—15.
Żywoty przyrodników krajowych. Żywot Antonie-

go Andrzejewskiego, 1869, w 8-ce. Wspomnienie
Ludwika Zeisznera, 1871. Odb. ze sprawoz. kom.
fizyogr. z lat 1869 i 1870.
O znaczeniu drzew pod względem gospodarstwa

krajowego i zdrowia publicznego. Kraków, (1872),
oe str. 8. Odb. z Przegl. lek. z r. 1872, Nr.

O demokracyi wrzekomój i prawdziwćj. Odpowiedź
na list otwarty K. P. pisany do przewodniczącego
tow. Warowni Krzyża. (Pismo zbiorowe: Warownia
Krzyża, 1870).

Życiorys Ś. p. Fr. S. Gawrońskiego, b. pułkownika
wojsk polskich. (Roczn. tow. dobroczynności m. Kra-
kowa za r. 1871).
Na język francuzki przełożył:
Les sourees minórales dTvonitsche.

1875, w 8-ce, str. 50. >
Przełożył z francuzkiego:
Wspomnienia zPa po Tataryi, Tybecie i Chi-

nach w latach 1844, 45 i 46 odbytój przez X. KE. Hue,
misyonarza. Warszaws, Orgelbrand, 1858, w 8-ce,
str. 628.
Wspólnie z Belkiem przyswoił językowi ojezys-

temu dzieło J. Cuvier'a: Historya nauk przyrodni-
czych. Wilno. Zawadzki, 1854 — 1855, w $-ce, 5
tomów.
Nadto w Tygodniku lek.(1863—1865), Dwutygod.

medycyny publ. (1876—1879), w Przeglądzie lekars.
pomieszczał liczne wyciągi i tłomaczenia z dzieł
i czasopism zagranicznych.

(Żywot jego opisał: K. Kstreicher w Gaz. lwowsk.
1880. Sciborowski w Przegl. lek. 1880, Nr. 9i 10;
a także w Kroniee krak. Tow. Dobroczynności (Wy-
szło i w osob. odb.).

Kretschmer E. Ryszard, rodemzRawicza.
Ueber die Veitstanz. Berlin, G. Schade, 1868,

w 8-ce. Diss. inaug.
* Kreutzer.
Spostrzeżenia nad skutecznością przesyłanój wo-

dy mineralnej Franzensbadzkićj przez D-ra... 1843,
w 8-ce, str. 4.

„ Kro de Kotbus Jan, doktór medycyny
i profesor akademii krakowskićj w począt-
kach jój istnienia. W r. 1419 objął urząd
rektora. Są ślady w aktach m. Krakowa
pod r. 1426, że rzeczony Jan utrzymywał
szkołę lekarską,

Por. Wiszniewski: H. 1 p. V, 369. Grabowski:
Star. wiad. o Krakowie, 231. Roczn. wydz. lek. II
44, 1II, 437. *

Krobieki Tadeusz, spółczesny lekarz szpi-
tala powszechnego we Liwowie.
Przypadek Śmierci pozornój ze stężeniem jakoby

pośmiertnóm, (Przegl. lek., 1880, Nr. 19).
Kroczkiewicz Karol.
Allgemeine Badregeln fiir Lubień. Gedruckt in

Lemberg, 1798. : ka uósauć
Powszechne do używania Lubieńskich

guły. 1798, w 8-ce, k. 8,

Oracovie,

kąpieli re-

Kremer—Krongold.

Krokier Paweł, doktór medycyny akad.
krak., lekarz przyboczny Krzysztofa ks.
Zbaraskiego, któremu towarzyszył w po-
selsbwie do Stambułu 1621 r. i tam sułtan-
kę Walidę wyleczył. W r. 1631 balsamo-
wał on ciało ks. Jerzego Zbaraskiego, kasz-
telana krak,

Por. Siarczyński: I, 247. Dykeyon. biogr. hist., 633.
AWA Rozmai. histor., 150. Gąsiorowski: II,

Kronenberg Henryk, urodz. w Warszawie
r. 1818, nauki średnie pobierał w mieście
rodzinnóm i tu w r. 1830 zapisał się na wy-
dział lekarski; w trzy miesiące późnićj
przeniósł się do Berlina i tam 18 sierpnia
1535r. dyplom doktorski osiągnął. Po wie-
loletnim pobycie w Moskwie, gdzie był na-
czelnym lekarzem szpitala dziecięcego i za-
służonćj sławy znakomitego.pediatry uży-
wał, wrócił na stały pobyt do Warszawy.
Experimenta in ranae eseulentae plexu lumbali

facta Yeram nervorum fibrillarum, quas primitivas
vocant, anastomosin refellentia, amplioris operis,
praemio hoe anno decorati fragmentum. Berolini,
typ. Nietackianis, 1835, w 8-ce, str. 26, 2 k. D. inaug.

Plexuum nervorum structura et virtutes, disquisi-
tionibus anatomicis, mieroseopicis et experimentis
comprobatae. Opusculum praemio aureo anno prae-
terlapso ornatum. Adjectae sunt nonnullae observa-
tiones anatomicae et mieroscopicae et experimenta
NE nervis faeta. Berolini, 1836, w 8-ee, str. 158,
aD.

Versuche iiber motorische und sensible Nerven-
wurzeln. (Miillers Archiv. f. Anat., 1840).

Kronenberg Stanisław Salomon, brat po-
przedzającego, ur. 1809 r. w Warszawie,
nauk lekarskich słuchał .(1825 — 1880)
w uniw. warszawskim; w r. 1881, jako ma-
gister medycyny i chirurgii, pełnił obo-
wiązki lekarza w wojsku polskićm. W r.
1832, 6 kwietnia, stopień doktora medycy-
ny osiągnął w Berlinie. W latach 1838—
1842 był ordynatorem w warsz. szpitalu
św. Ducha.
De hydrothorace. Berolini, typ. Nietaekianis, 1832,

w 8-ce, str. 35 1 8. Diss. inaug. :
O zjawiskach chorób oczu, ich wpływie na ustale-

nie wątpliwego rozpoznania w wielu rodzajach cho-
rób dyskrazyjnych. (Pam. tow. lek. warsz, T. I, 1837,
str. 206).

Kronenberg Karol,
w Limanowy w Galiy;
Przypadek płoniey wśród przebiegu duru brzusz-

nego; powikłanie z różą twarzową. (Przegl. lek.,
1875, Nr. 39).

Krongold Wilhelm,
krakowski.

Szpilka podwójna wydobyta z eewki moczowej
u dziewczyny 14-letniej. (Przegl. lek., 1875, Nr. 5).

Kronika lekarska, dwutygodnik naukowy poświęco-
ny przeglądowi postępów nauk lekarskich. Redago-
wany i wydawany przez D-ra W. Kosmowskiego.
T.I. Warszawa, czcionkami M. Ziemkiewicza i W.
Noakowskiego, 1880, w 4-ce, str. 328.
Rok II, Redaktor Dr. K. Filipowicz. Wydawca Dr.

A. Bauerertz, tamże, i381, w 4-ce, str. 598.
Rok III, tamże, 1882, W 8-ce, str. 1130.

spółczesny lekarz

spółczesny lekarz



z Krosna—Krówczyński.

z Krosna Jędrzej, stopnie filozoficzne
uzyskał w Krakowie r. 1591i 1598. Był
lekarzem Tarnowskiego. W Radomiu padł
ofiarą pomoru.

Por. Oettinger: Rys... 227.

z Krosna Marcin, promowany do stopni
filozoficznych 1518 1 1522 r. w akademii
krakowskićj, wykładał tamże nauki lekar-
skie (aforyzmy  Hippokratesa). Umarł
1562 r.
Por. Roczn. wyd. lek. II, 46. III, 445. Muezkowski:

Lib. promot., 165. Oettinger: 152.

Krosnowski Michał, ur. 19 listopada 1832
roku we wsi dziedzicznej Chrzczonowie
w Radomskióm; ukończywszy gimnazyum
płockie, udał się do Petersburga, gdzie 1655
roku stopień lekarza cum eximia laude
otrzymał. Stopień doktora medycyny miał
sobie przyznany przez Radę lek. król. Pols.
w r. 1859. Początkowo był lekarzem szpi-
tala Św. Karola w Stopnicy, r. 1856 został
lekarzem powiatu lipnowskiego a nakoniee
od r. 1866 inspektorem lekarskim gubernii
płockićj. Um. w Płocku 29 lipca 1871 r.
De diarrhoea infantum idiopathica, eum obervatio-

nibus diarrhoeae, guae grassabatur anno 1858. Diss.
inaug. (nie była drukowana).

Kilka słów o zimnicy i jej skutkach. (Tyg. lek.,
1856, Nr. 10, 11).
Wiadomości i spostrzeżenia topograficzno-i sta-

tystyczno-lekarskie z powiatu lipnowskiego. (Pam.
tow. lek. warsz., T. LVI, 1866, str. 67, 166, 374).
*Mikuliński Ksawery — wspomnienie pośmiertne.

(Tamże, T. LIX, 1868, str. 223).
Wody mineralne w Lippspringe. (Tamże, T. LX,

1868, str. 117).
Krótka wiadomość o tak zwanóm egipskićm zapa-

leniu oczu, podana przez Radę lekarską Królestwa
a. Warszawa, Gliicksberg, 1850, w 8-ce,
str. 29.

Krótki wykaz postanowień wydanych przez król.
rząd pruski w celu odwrócenia niebezpieczeństwa,
jakióm cholera azyatycka zagraża, wraz z przepisem
wstrzemięźliwego zachowania się i niezwłocznego
użycia własnćj pomocy w razie zachorowania. Prze-
dewszystkióm dla mieszkańców W. X. Poznańskie-
go. Poznań, druk. W. Deckera, 1831, w 8-ce, str. 35.
Po polsku i po niemiecku.

Krótkie morowego powietrza oraz sposobów uchro-
nienia się tegoż y leczenia w nim opisanie, ku pospo-
litemu dobru od doświadczonych Lekarzów wynale-
zione y do druku w r. 1710 podane, a teraz z przy-
daniem użytecznych recept przedrukowane, w Pozna
niu, w druk. J. K. M. y Rpltey OCollegii Societatis
Jesu, Roku Pańskiego 1770, w 8-ce, k. nl. 12.

Krótkie opisanie wód Luchaczowiekich y Syleer-
skich, tudzież o pożytecznych skutkach tychże wód
y sposobie używania onych. W8-ce, b. w. m. dr.
13-c 4ME.

Krotki Aloizy Feliks, rodem z Lubelskie-
go, studya lekarskie rozpoczął w Warsza-
wie, po kilku latach przerwy przybył do
Montpellier i tam w r. 1840 dyplom dok-
torski osiągnął.

Questions tiróes au sort. Sciences chirurgicales.
Quelles sont les ćspeces des polypes obseryćes dans
Putórus? Quel est le sieęge des polypes de Futórus?
Quel est leur mode de eonnexion avec Iutórus et
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avec le vagin?—Sciences módieales. Quels sont les
caractóres de la fisvre heetique? Dóterminer si le
sang du foetus est identique A celui de la móre.
Sciences accessoires. Qomparer entre. elles les cinq
classes des animaux articulós, c'est-4-dire les annć-
lides, les erustaećs. les myriapodes, les arachnides et
les insectes. Montpellier, impr. d'Tsidore Tournel
adne et Grollier, 1840, w 4-ce, str. 16.

Krówczyński Żegota, ur. we Lwowie 17
lipca 18481r., nauk lekarskich słuchał w uni-
wersytecie jagiellońskim, gdzie r. 1873 osią-
gnął stopień doktora wszech nauk lekar-
skich. Początkowo był lekarzem w oddzia-
le chorób wenerycznych i skórnych w szpi-
talu Św. Ducha w Krakowie; od kwietnia
1874 r. takież obowiązki spełnia przy szpi-
talu powszechnym we Lwowie; nadto od r.
1879 jest członkiem krajowój rady zdrowia.
O gośćcu wiewiórowym (rheumatismus blennorrhoi-

cus). (Przegl. lek., 1874. Nr. 49, 51).
O leczeniu kiły rtęcią ze szczególnóm uwzględnie-

niem wstrzykiwań podskórnych. (Tamże, 1875, Nr.
39, 41).
Kilka uwag o wstrzykiwaniach podskórnych sinku

rtęciowego w kile. (Tamże, 1875, Nr. 50, 51, 52).
Zapiski kazuistyczne. Framboezyja. (Tamże, 1877,

NF BD 16ZUJE
Wpływ róży na objawy kiłowe. (Tamże, 1877,

Nr. 18).
Znaczenie nabrzmienia gruezołów chłonnych w ki-

le. (Tamże, 1877, Nr. 19, 20).
Kiła złośliwa (Tamże, 1877, Nr. 21, 22, 23).
Przebieg kiły u bliźniaków. (Tamże, 1877, Nr.

49, 50).
Der Verlauf_ einer syphilitischen Erkrankung bei

Zwillingsbriidern. (Vierteljahr. f. Dermat u. Syphilis,
1878, str. 403).
O metodzie leczniczój zwanćj goerbersdorfską.

(Przegl. lek., 1878, Nr. 45, 45).

O znaczeniu obrzmienia gruczołów chłonnych
w kile. (Dwutyg. med. pub., 1877, str. 220—228).
O zachowaniu się chorych syfilitycznych podczas

leczenia wcieraniami rtęciowemi. Rzecz czytana
w Tow. lek. galic. (Przegl. lek., 1879, Nr. 1, 2, 3, 4).

Stanowisko lekarzy prostytucyjnych w obec nauki.
(Tamże, 1879, Nr. 12, 13, 14, 15).
O szczepieniu ospy. Rzecz czytana na posiedzeniu

Tow. lek. gal. (Tamże, 1879, Nr. 29, 80). ;
Wyczekiwanie jako sposób leczenia kiły. (Tamże,

1879, Nr. 41, 42).
Leczenie wiewióra przewlekłego. Rzecz czytana

na posiedzeniu sekcyi lwowsk. tow. lek. galie.
(Tamże, 1880, Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 7, 8).
» Toż, w osobn. odb. Kraków, 1880, w 8-ce, str. 59,

tab.
O wycinaniu pierwotnych objawów kiły (syphilis).

(Kronika lek., 1880, Nr. 7,8). -
Syphilis maligna. (Vierteljahrschrift filr Derma-

tologie und Syphilis, zesz. I z r. 1880, str. 51—64).
Ueber die Excision der Initialsklerosen. (Tamże,

VIII, str. 101). ;
Ueber die exspectative Heilmethode der Syphilis.

(Tamże, 1880, str. 210).
Lubień r. 1880. Sprawozdanie komisyi z łona sek-

cyi lwow. tow. lek. galie. wybranćj. Lwów, nakł. za-
rządu kąpielowego, druk. Dzien. polsk., 1880, w 8-ce,
str. 21.

Qzy przymiot jest chorobą dziedziczną? (Pam. tow.
lek. warsz, T. LXXVII, 1881, str. 725—737).

Reinfeetio syphilitica. (Przegl., 1881, str. 1, 19, 30).
> Qzy kiła jest zakażeniem krwi? (Tamże, 1881,
L 19
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Syfilidologia. Kraków, wydanie Stowarzyszenia do
wydawnietwa dzieł lekarskich polskich, druk. W.
iKorneckiego, 1883, w 8-ce, str. XI, 448.

Kruczkowski Stanisław, rodem z Wo-
lynia.

Diss. inaug. obstetricio-practica exhibens dolorum
genuinorum sub partu anomaliam. Vilnae, 1822,
Ww 8-ce, str. 32.

Kruger Jan Bartłomiej, umarł 2 listopada
1688 r. w Królewcu, gdzie był profesorem
medycyny.

De succino. Regiomonti, 1636.
Por. Starowolski: Mon. Sarm., 374.

Kruk Kazimierz, spółczesny lekarz w Li-
manowy.
„Przepuklina pępkowa (hernia umbilicalis). Z kli-

niki ehirurgieznój prof. D-ra Bryka w Krakowie.
(Przegl. lek., 185, Nr. 40).

Kruk Daniel, właściciel skladu materya-
łów aptecznych w Wrocławiu.
Krótka specyfikacya medykamentów approbowa-

nych z informacyą należytą zażywania y ich skut-
ków, które nietylko codziennie dla utrzymania zdro-
wia ale tóż w niebezpiecznych chorobach z skutkiem
używane być mogą. Wrocław, w 8-ce, str. 127.

Kruniewicz Paweł, praktykował w Pe-
tersburgu; podupadłszy na zdrowiu, prze-
niósł się do Pizy, gdzie umarł 15 kwietnia
1871 r. w 86 r. życia.

Kilka słów e kongresie oftalmologieznym w Pary-
żu. (Pam. tow. lek. warsz., 1863, T. XLIX, str. 101
do 111).
O skutecznóm działaniu bromku potasu w epilep-

sii i wielu innych nerwowych chorobach. (Gaz. lek.,
T. VI, 1869, str. 605—610).

Krupiński Jędrzej, promowany do stop-
nia doktora medycyny w Wiedniu r. 1772,
był protomedykiem królestwa Galicyi i Lo-
domeryi, od r. 1774 wykładał anatomią we
Iwowie.

Theses inaugurales medicae. Viennae, Trattner,
1772, w 8-ce.

Tractatus primus de febribus acutis generatim
aeceptis continens fundamenta ad omnes acutarum
febrium species facilius intelligendas brevioreqiie
stylo pertractandas, necessaria.  Leopoli, 1774,
w 8-ce, str. 341.

Osteologia lub nauka o kościach ciała człowiecze-
go, przez... krótko dla pożytku cyrulików y pow-
szechney potrzeby zebrana. Lwów, A. Piller, 1774,
Część I, str. XXX, 176 2 i 14. »

Część II. Splanchnologia lub nauka o trzewach
w ciele człowieczym się znayduiących z przydatkiem
wykładów fizyologicznych. Lwów, A. Piller, 1775,
w 8-ce, str. XVI, 348, 2i 17.

, Część III. Nauka o naczyniach w ciele ezłowieczym
się znayduiących. Lwów, A. Piller, 1776, w 8-ce, str.
XII, 242, 4i 14.
Część IV. Nauka o myszkach y ścięgnach. Lwów,

A. Piller, 1777, str. XXIV, 196, 3 i 23.
Część V. Opisanie chorób powszechnieyszych, ich

leczenia y osobliwszych uwag przez... krótko dla po-
żytku eyrulików y powszechney potrzeby zebrane.
Lwów, 1075, Piller, w 8-ce, str. OXX, 1034 i rejestr.

Tablice anatomiczne do dzieła tego ryte przez
Adama Goczemskiego w Poczajowie, w liezbie 28
z popiersiem autora, przerytowane z dzieła Jana
Adama Kulmusa, jako niedokończone, na widok pu-
bliczny nie wyszły.

Kruczkowski—Kryda.

Wiadomość o rozeiekach w powszechności, w szeze-
gólności zaś o wodzie mineralnój Kozińskiey, przez
J. P. Andrzeia Krupińskiego proto - medyka ce-
sarskiego napisana a na żądanie J. W. Amor Jana
Hrabi Tarnowskiego do druku podana. Poczajów,
w druk, O0. Bazylianów, 1782, w 8-ee, str. 299
i 2 miedzioryty. ie;

Krupski Jan Nepomucen Kazimierz (1799—
1850), nie lekarz, redaktor Gazety war-
szawskićj a późnićj codziennćj.

Łaźnie parowe rossyjskie, uważane pod względem
lekarskim i dyetetycznym, z przytoczeniem ważnych
skutków świeżo doświadczonych oraz najlepszy spo-
sób ieh użycia. Warszawa, 1836, w 8-ee, str. XII, 98,

Toż, edyeya druga znacznie powiększona. War-
szawa., 1838, w 8-ce, str. 171, V, spisu rzeczy str. 2.
Ded. jenerałowi Rautenstrauchowi.

Toż, edycya trzecia, znacznie powiększona. War-
szawa, 1846, w 8-ce, str. 198, k. nl. 2.

Kruszewski Antoni, spółczesny lekarz
warszawski, ordynator w szpitalu ś. Rocha.

Statystyka śmiertelności m. Warszawy za r. 1880,
(Gaz. lek, 1881, str. 629—635).

Kruszewski Józef. rodem z Usnarza.
Diss. sur IFeneóphalite. Montpellier, Martel, 1838,

w 4-ce, str. 31. Thóse. 3

Kruszka Tomasz, ur. 1847 r. w Słabo-
mierzu, w obwodzie węgrowskim; do gim-
nazyum. uczęszczał w Trzemesznie (1859—
1863), późnićj w Inowrocławiu; w r. 1868
słuchał nauk matematycznych w Gryfii;
w r. 1869 zapisał się na wydział lekarski,
stopień doktorski osiągnął w r. 1873.
Ueber Acetonaemie. Greifswald, Fr. Hache, 1878,

w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.
Dwa przypadki śmierci wskutek zakażenia krwi

acetonem (acetonaemia). (Przegl. lek., 1873, Nr. 25).

Kryda Aleksander, ur. 1827 r. w mieście
Głogowie, w obwodzie rzeszowskim; nauki
szkolne pobierał w Rzeszowie i Lwowie,
dwuletni kurs filozoficzny odbywał (1849—
1850) w Tarnowie. W r. 1850 zapisał się na
wydział lekarski w Wiedniu, ale już po rocz-
nym pobycie w stolicy Austryi, z powodu
braku środków utrzymania, zmuszony był
wrócić do kraju i objąć w Tarnowie miej-
sce nauczyciela prywatnego. W r. 1852
rozpoczął stndya na wydziale filozoficznym
wszechniey jagiellońskićj, oddając się prze-
ważnie chemii, fizyce i matematyce, Wtrzy
lata późnićj (1855 r.) został mianowany
nauczycielem matematyki i fizyki w gim-
nazyum wyższóm w Tarnowie, skąd nieba-
wem powołano go do Krakowa, gdzie objął
obowiązki adjunkta przy katedrze chemii.
Z zapałem poświęcił się chemii lekarskićj
i przedmiot ten wykładał: dla lekarzy i ap-
tekarzy; a równocześnie dopełniał swych
wiadomości lekarskich. W r.1860 osiągnął
doktorat medycyny; w r. 1861 został mia-
nowany docentem toksykologiiisemioty-
ki wydzieleń patologicznych; przedmioty
te wykładał w półroczach zimowych do r.
1873. Wletnich miesiącach,wlatach 1861—
1868, był lekarzem zdrojowym w Ojcowie,



Krysiński—Kryszka.

a po spaleniu się tego zakładu 1863 r. prze-
bywał w Szezawnicy, gdzie od r. 1876 stale
zamieszkuje. Obok praktyki lekarskiój
pracuje jako przełożony obszaru dworskie-
go, przewodniczący w radzie szkolnój,
w radzie gminnćj i w komitecie kościel-
nym.
O otruciu fosforem. (Wyjątek z obszerniejszój pra-

cy toksykologicznćój). (Przegl. lek., 1862, Nr. 32).

Kilka słów o korzyściach praktycznych uroskopii.
Wstępzdzieła wkrótce wyjść mającego pod tyt:
Uroskopia zastosowana do rozpoznawania chorób
i ich leczenia. (Tamże, 1864, Nr. 43).
O ilości moczu wydzielanego w oznaczonym czasie.

(Tamże, 1864, Nr. 46, 47).

Wspólnie z prof. Brykiem pracował nad działa-
niem chloru i chlorków na tkanki zwierzęce i nad
zmianami jakie te środki chemiezne wywołują w or-
ganizmie żyjącym i umarłym. Wyniki tych wspól-
nych badań ogłoszone zostały w rocznikach Vir-
chowa w latach 1858 i 1859.
Rozprawa inauguralna: De anteflexione et retro-

versione uteri a także dzieło: Toksykologia lekarsko-
sądowa dotąd pozostają w rękopisie.

Krysiński Ildefons, ur. 11 lntego 1795 r.
w Jedlińsku; ukończywszy nauki średnie
w Warszawie, zapisał się w r. 1811 do
szkoły lekarskićj a po latach czterech
(1814 r.) stopień magistra medycyny otrzy-
mał. Zbogaciwszy zasób naukowych wia-
domości w dwuletnićj podróży za granicą,
uzyskał 16 maja 1516 r. od komisyi rzą-
dowój spraw wewnętrznych pozwolenie do
wykonywania sztuki lekarskićj w kraju
a w roku następnym 26 października sto-
pień doktora medycyny w uniwersytecie
warszawskim osiągnął. W r. 1818, złożyw-
szy egzamen na fizyka wojewódzkiego, z0-
stał mianowany fizykiem w Kaliszu, skąd
niebawem przeniósł się na posadę fizyka
województwa sandomierskiego; 11 listopa-
da 1824 r. mianowany został zastępcą fizy-
ka m. Warszawy, a w dwa lata późnićj
rzeczywistym fizykiem. W r. 1830 wstąpił
do służby wojskowćj i objął obowiązki le-
karza w korpusie generała Dwernickiego.
Wyszedłszy za granicę, czas niejaki był in-
ternowany w Styryi, skąd podążył do Pa-
ryża, gdzie zajmował się wykonawstwem
lekarskióm do r. 1845. Po powrocie do
kraju, 27 lutego 1846 r. został mianowany
lekarzem ordynującym w szpitalu św. Ja-
na Bożego, a w dwa lata później (28 listo-
pada 1848 r.) zatwierdzony w godności le-
karza naczelnego tego zakładu. Obowiązki
te chlubnie pełnił do r. 1866, w którym na
mocy rozporządzenia komisyi wojenno-śled-
czój na kontrybucyą skazany i z urzędu zło-
żony został. W r. 1865, gdy w łonie warsz.
tow. lekarskiego, (którego był jednym
z założycieli), zawiązał się oddział chorób
umysłowych, nerwowych i psychiatryi są-
dowćj, K. jednogłośnie przewodniczącym
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tego oddzialu był wybrany. 28 maja 1868.r.
obchodził jubileusz 50-letniego zawodu le-
karskiego. Um. 11 listopada 1870 r.
De frigoris in typho usu et virtute. Varsoviae,

1817, w 8-ce, str. 70. Diss. inaug,
"O zewnętrznóm użyciu saletranu srebra. (Pam.

lek. warsz., T:. I, str. 468—477).
O ezarnćj kroście. Rzecz rozbierana na posiedze-

niu 22 września 1822 r. (Pam. tow. lek. warsz. T.IV,
1840, str. 20). ć
Ruch chorych w szpitalu $. Jana Bożego w War-

szawie w r. 1858. (Tamże, T. XXXI, 1854, str. 82).
Częściowe porażenie dolnych kończyn ciała przy

choreieznój bezładności ruchów w górnój ciała poło-
wie. (Tamże, T. XXXIX, 1858, str. 20).
Kołowacizna u człowieka, eysty w bocznój jamie

mózgowój. (Tamże, T. XLII, 1860, str. 99).

Kryszka Antoni, ur. 1818 r. w Radomiu,
nauk lekarskich słuchał najprzód w Krako-
wie przez rok jeden, a po dwuletnićj przer-
wie, od 1838 do 1840, w akademii wileń-
skiój, w końcu w Dorpacie, gdzie r. 1843
stopień lekarza klasy 1-6j uzyskał. Stopień
doktora medycyny miał sobie udzielony
przez Radę lekarską król. pols. r. 1849 i te-
goż roku został lekarzem w szpitalu Św.
Rocha w Warszawie. a w r. 1852 lekarzem
naczelnym tegoż szpitala; obowiązki te
sprawował do 1880 r. W r. 1858 został
mianowany profesorem w akademii med.-
chir. warsz, i wykładał przez rok fizyolo-
gią a następnie terapią ogólną, recepturę
i materyą medyczną. Po przekształceniu
akademii na wydział lekarski szkoły głów-
nój a następnię uniwersytetu, utrzymał się
przy katedrze farmakologii, którą dotąd
zajmuje.

Wsiękanie. (Wyjątek z dzieła „mechanika życia
ludzkiego). (Tyg. lek., 1848, Nr. 14).
Pośmiertne drgania u eholerycznych.

1849, Nr. 34).
Zdanie sprawy z czynności Tow. lek. warsz. W r.
sd (Pam. tow. lek, warsz. T. XXV, 2 p., 1851,
str. 3). |

Pół, za r. 1851. (Tamże, T. XXVII, 1852, str. 6).
"Poż, za r. 1852. (Tamże, T. XXIX, 1853, str. 6).
Co jest choroba? (Tamże, T. XXVII, 1852, str. 21).
Szczególny stan i położenie przewodów jajecznych.

(Tamże, T. XXYLI, 1852, str. 53).
Uwagi nad zimnicami. (Tamże, T. XXVII, 2p.,

1852, str. 62).
Malez Wilhelm, wspomnienie pośmiertne. (Tam-

(Tamże,

że, T. XXIX, 1853, str. 8).
Pęknięcie serca. (Tamże, T. XXIX, 1853, str. 173).
O cholerze w r. 1852. Warszawa, 1853, w 8-ce,

str. 48.
Mechanika; życia ludzkiego, czyli budowa ciała

i sprawy żywotne. Warszawa, 1855, w 8-€e, str. III
i 290, spisu k. 3. Ocenił Rose w Pam. tow. lek, warsz.
T. XXX, 1853, str. 148.

Poszukiwania patologiczne czyli sposoby uskutecz-
nienia ich przy łóżku chorego. Warszawa, w druk.
K. Kowalewskiego, 1857, w 8-ce.
O leczeniu zapalenia płue za pomocą puszczania

krwi. (Tyg. lek., 1858, Nr. 9). i
Chemiczne sprawy żywotne. Warszawa, 1858, nakł.

I. Klukowskiego i W. Rafalskiego, w 8-ce, k. nl. 4,
str. 822. Napisane według fizyologii i chemii D-ra
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Lehmanna i dodane tablice mikroskopowe D-ra Fun-
kego.
SK zapaleń płuc w szpitalu św. Rocha

w Warszawie. (Tyg. lek. 1863, Nr. 39). ż
Rys fizyologii ludzkićj o zmianie materyi organicz-

nćj, przez A. Kryszkę, D-ra medycyny, członka Towa-
rzystwa lekarskiego warszawskiego i wileńskiego.
Z licznemi drzeworytami w tekscie. Warszawa, druk.
Kowalewskiego, 1863, w 8-ce, str. II, 477, VIII.
Receptura czyli nauka pisania recept i przyrzą-

dzania podług nich lekarstw. Spisana dla użytku
studentów medycyny i farmacyi w Szkole Głównej
warszawskićj, przez A. Kryszkę, D-ra medycyny,
prof. zwyczajnego tójże szkoły. Warszawa, w druk.
Gaz. polsk., 1865, w 8-ce, str. 1I, 194.

O ciśnieniu atmosferycznóm ze względu na lecze-
nie wodami mineralnemi. (Pam. tow. lek. warsz. T.
LIII, 1865, str. 321).
O kąpielach lekarskich. (Tamże, T. LVI, 1865,

str. 340). ł
Der athmosphaerische Druck. Ein Beitrag zur

Heilquellenlehre. (Wochenbl. d. Ges. d. Aerzte in
Wien, 1866, XXII, 34—36).

Zur Heilung der Syphilis. (Tamże, 1867, Nr. 44).
aż (Pam. tow. lek. warsz. T. LVIII, 1867,

str. 78).
Słowo o leczeniu pierwotnój syfilidis. (Tamże, T.

LXII, 1870, str. 139). ;
Ogłaszał sprawozdania ze szpitala Św. Rocha od

r. 1858—18356. (Tamże, T. XXIX, 1853, str. 270. 'T.
XXX, 1853, str. (0, 287. T. XXXI, 1854, str. 77, 203.
T. XXXII, 1854, str. 78, 214. T. XXXIII, 1855, str.
52, 274. T. XXXIV, 1855, str. 296. T. XXXV, 1856,
str. 132).

Kryszyński J., lekarz wojska rosyjskiego.
Jeszcze o noenćj ślepocie (hemeralopia). (Tyg.

lek.. 1858, Nr. 38).

Krzeszyński Filip Bogumił.
Krótka specyfikacya medykamentów approbowa-

nych, z informacyą należytą zażywania i ich skut-
ków, które nietylko eodziennie dla utrzymania zdro-
wia, ale tóż i w niebezpiecznych chorobach z skut-
kiem używane być mogą. Do druku podana przez...
laboranta w Hallie. Roku 1790, w 8-ee, str. 114, k.6,

Krzyczkowski Julian Eugeniusz, rodem
z Warszawy.

Essai módieo-lógal sur la valeur des preuves, qui
font eonclure que Fenfant a vócu apris la naissance.
"These. Montpellier, 1837, w 4-ee, str. 19.

Krzykowski Maryan, nauki lekarskie
ukończył r. 1873 w Krakowie, gdzie czas
niejaki był asystentem kliniki chirurgicz-
nój; potóm został lekarzem szpitalnym
w Sanoku; w r. 1878 objął obowiązki leka-
rzapowiatowego w Łańcucie. Umarł 15
kwietnia 1879 r.
„Odjęcie odnogi w stawie barkowym. Zastosowa-

nie bezkrwawego. sposobu operowania podług Es-
marcha. (Przegl. lek., 1874, Nr. 48).

Przetoczenie krwi (transfusio sanguinis) wykona-
ne z pomyślnym skutkiem. (Tamże, 1875, Nr. 2).
O sposobie Esmarchowym operowania bezkrwawe-

go. (Tamże, 1875, Nr. 4).
Sprawozdanie o chorobach chirurgicznych leczo-

nych w szpitalu powsz. w Sanoku w czasie od 1 sier-
pnia 1874 do sierp. 1875 r. (Tamże, 1875, Nr. 43, 44).

Toż, od sierpnia 1875 do stycznia 1877 r. (Tamże,
1847, Nr. 38, 39).

Spostrzeżenia chirurgiczne ze szpitala powszech-
„nego w Sanoku. Rak przybłonkowy moszen (rak ko-
miniarski). (Tamże, 1876, Nr. 52).

Kryszyński—Kubicki.

Chrzęstniak kostniejący kości barkowćj zewnętrz-
ny z przeobrażeniem torbielowóm, wyłuszczenie barku,
powrót, przerzuty w płucach. (Tamże, 1877, Nr.
8, 10).

Malignes periostales Osteoenchondrom des linken
Oberarmbeines. Enucleation. Rezidive. Ablagerun-
gen in den Lungen. (Wien. med. Presse, 1878,
str. 81). ;

, Krzysztofowicz Szymon, doktór filozofii
1 medycyny, sławny lekarz lwowski wpier-
wszćj połowie 18 wieku.

Por. Żywoty sław. Ormian, str. 75. Barącza: Pam.
dzieiów polsk. str. 208.

Krzysztofowicz Józef.
Entstehung, Entwieklung und Heilung der period.

Augenentziindung bei Pferden. Wien, Faesy, 1881,
w 8-ce, str. 16. | :

Krzyżagórski L., stopień doktorski osią-
gnął w Krakowie w r. 1875.
O porażeniach powstających wskutek błoniey,

(Przegl. lek., 1873, Nr. 49). Ą

Krzyżanowski Leopold, ur. 1822r. w Prze-
czycy w Galicyi, nauki gimnazyalne ukoń-
czył w Tarnowie, a lekarskie w Krakowie
r. 18645. Wydoskonaliwszy się w anatomii
pod kierunkiem Hyrtla i Rokitańskiego
w Wiedniu, zamianowany został prosekto-
rem anatomicznym w Krakowie w r. 1849,
W r. 1851 przeniósł się do Lublina, gdzie
doszedł do wielkićj wziętości jako biegły
lekarz. Umarł po długićj chorobie mózgo-
wój 28 lipca 1871 r.
Anatomia patologiczna miąższu płue. Kraków,

druk. Czasu, 1850, w 8-ce, str. 84.
Pogadanka lekarska z Lublina. (Tyg. lek., 1859,

Nr. 24, 25, 29, 30).
Spostrzeżenia nad leczeniem choroby wenerycznój

przez szczepienie limfą osp ową, (Tamże, 1860, Nr.8).
Wiadomość o kołtunie w Lubelskićm. (Roczn. tow.

paryz., 1860, str. 1—61). (Sprawozdanie z tój pracy
i uwagi nad nią B. Hłuszniewicza, A. Raciborskiego,
Ks. Gałęzowskiego. (Tamże, str. 61—91). Sprawoz-
danie Sciborowskiego w Pam. tow. lek. warsz. T.
XLV, 1861, str. 360, a K. Świderskiego w praktycz-
nych spostrzeżeniach... zzbranych przez Adamowicza
T. Y, 1862, str. 164). :

Krzyżanowski Michał Tytus.
Diss. inaug. chirurg. de bubonocele.

wadzki, 1812, w 8-ce, str. 19.
Książka lekarstw końskich oraz sposoby ratowa-

nia w chorobach bydła, owiec ete. W typ. WW. 00.
Bazylianów za przywilejem JK. Mei, Poczaiów, 1788,
w 8-ce.

Kubas Marcin Jakób, gdańszczanin.
De vigiliis. Jenae, 1750, w 4-ce, str. 37. D. inaug.
Kube Marcelli, ur. 1845r. w Bodzewie,

w obwodzie krobskim; do gimnazyum
uczęszczałwOstrowiu, nauk lekarskich słu-
chał (1865—1869) w Wroeławiu.
Zwei Fille von recidivirendem Myxochondrosarco-

ma cysticum der Oberkieferhóhle. Breslau, F. W.
Jungfer, 1869, w 8-ce, str. 29, 2 tab. Diss. inaug.

Kube Rudolf (Galicianus Bilczensis).
De varicibus. Vindobonae, Ueberreiter, 1839,

W 8-ce, str. 19. Diss. inaug.

Kubicki władysław, nauk lekarskich słu-
chał w Warszawie, stopień doktorski osią-
gnął w Dorpacier. 1873.

Vilnae, Za-



Kubitkowicz—-Kuglet.

O wpływie n. trzewiowego (n. splanchnicus) na
ruchy serca. (Gaz. lek., T. IX, 1370, „str. 369—372,
388—392).

- __Beitrage zur Ermittellung fremder Bitterstoffe im
Biere. Dorpat, H. Laakmann, 1873, w 8-ce, str. 41.
Diss. inaug.

Kubitkowicz Jakób, rodem z Bieczu, dok-
tór medycyny, promowany w r. 1636 do
stopnia doktora filozofii w Krakowie.

Jest uważany za autora: A
„Łietas erudita s. oratio de perpetuo et indissolu-

bili pietatis nexu. Oracov., typ. Wosinski, 1686,
W 4-ce, 4 ark.
„Por. Jocher: Obr. bibliogr. str. 212. Muezkowski:

Lib. promot. 308. ż
Kucharski Paweł (Galicianus Liskensis).

„ Disser. inaug. medica de aquis mineralibus Gali-
ciae et Lodomeriae. Vindobonae, typ. Ueberreiter,
1842, Ww 8-ce, str. 63.

„ Die Heilquellen Galiciens mit vorziiglicher Berii:k-
siehtigung ihrer chemischen Zusammenzetzung und
ihrem medieinischen Verhalten. Wien, Druek von
Karl Ueberreiter, 1842, w 8-ce, str. IV i 5—60.

Kuchcieński Józef Gabryel, rodem z Kra-
kowa.
„De plieca polonica. Landishuti, typ. Fr. Seraph.
Storno, 1818, w 8-ee, str. 23. Diss. inaug. Ded. Ant.
Kozaneckiemu, doktorowi chirurgii.

Kuchenbeker, aptekarz w Mińsku.
O owadach gnieżdżących się w głównicy żytniej

(secale eornutum). (Dzien. med. chir. i farm. Wilno,
T. LI, 1823/4, str. 653—665).
Kuczewski Izydor.
Diss. inaug. de coxarthrocace casus practicos

continens. Vilnae, typ. Seholarum Piarum, 1818,
W 8-ce, str. 21.

Korespondeneya z Baru (o cholerze). (Klinika,
1866, str. 113—116.

, Kuczkowski Tomasz, doktór medycyny
i chirurgii, członek tow. lekarskiego w Pa-
ryżu, w Moskwie, w Wilnie, w Warszawie,
członek tow. warsz. przyjaciół nauk i na-
ukowego krakowskiego, urodził się r. 1786,
był lekarzem nadwornym w. ks. Konstan-
tego Pawlowicza, generałem sztabsleka-
rzem korpusu litewskiego w Warszawie.
Od r. 1834 do 1840 piastował dostojeństwo
prezydenta akademii medyko-chirurgicznćj
w Wilnie; potóm osiadł w Warszawiei tu
umarł r. 1843.
De magnetismo animali. Varsoviae, in typ. mili-

tai, w 8-ce, str. X, 155, 1819. Przyp. Stasicowi. |
O epidemicznóm zapaleniu oczów, w szczególności

o tey epidemii, która w garnizonie warszawskim pa-
nowała, przez Tomasza Kuezkowskiego, nadwor. rad-
cę Państwa Rossyjs. Warszawa, druk. wojskowa,
1522, w 8-ce, str. 104, XXIi4 k..

"Toż, po niemieeku w Journ. der Chirurgie Graefego
i Walthera, 1322, str. 231—250. A

Toż, po rosyjsku. (Wojenno-medieinskij żurnał,
1823, str. 26—55).
Angina peetoris. (Tamże, 1844, IV, 1). :
Die Ruhrepidemie in Sommer 1826. (Leo Magazin,

T. I, str. 477—504).
Historica rei medieae publicae in imperio rutheno

adumbratio. (Collectanea... Vilnae, 1838, str. 1—34).

Kuczyk_ Franciszek Ksawery, urodz. 3
grudnia 1796 r. w Warszawie, wydział le-
karski ukończył w rodzinnóm mieście ze
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stopniem magistra medycyny, stopień dok-
torski osiągnął w Berlinie 1829 r. Zboga-
ciwszy zasób wiedzy w podróży naukowój
za granicą a szezególnićój w Paryżu, objął
obowiązki lekarza dominialnego w Między-
rzeczu (u ks. Konstantego Czartoryskiego)
i tu do r. 1848 przebywał, cieszące się wiel-
ką wziętością jako światły lekarz. Późnićj
przeniósł się do majętności swój £Łękowicy,
w powiecie nowo-radomskim i tu 21 czer-
wca 1855 r. umarł, przeżywszy ostatnie
siedm lat w umysłowym rozstroju. K. z za-
miłowaniem oddawał się numizmatyce. Już
w czasie pobytu swego w Paryżu zajmował
się wspólnie z Adr. Krzyżanowskim przebi-
ciem medalu Durand'a na cześć Kopernika;
następnie swóm staraniem i nakładem wy-
bił medal dla Ed. Raczyńskiego, medal dla
założycieli akademii nauk lekarskich
w Warszawie (w r. 1809), medal religijny
z wyobrażeniem N. Panny w Lesnyiw Kod-
niu na Podlasiu.
De cyanosi. Berolini, typ. Briisehkianis, 1829,

w 8-ce, str. 59. Diss. inaug.
O leczeniu tumorów przez nacisk. (Pam. lekarski

warsz. T. IL. str. 100—110).

Kuczyński Feliks Andrzej, rodem z Kyso-
wa w Krakowskióm.
Essai sur le tótanos. Montpellier, 1833. w 4-ce,

str. 20. These.
Kuczyński Ignacy, rodem z Grodna.
De seeleto eonstruendo. Vilnae, typ. J. Zawadzki,

1835, w 8-ce, str. 67, 4 tab. i
Kuczyński Piotr Władysław, z Litwy.
Du tótanos. These. Montpellier, 1834.

Kuczyński Stefan, spółczesny homeopata
warszawski.

Popularne odczyty o homeopatyi. Warszawa,
druk. Krokoszyńskiego, 1868, w 8-ce, str. 46.
Therapia popularna czyli wskazanie sposobu itd.

Warszawa, 1868.
Kuczyński W., w Połonnem na Wołyniu.
Kali hydrojodicum w tyfusie i zapalnych choro-

bach. (Tyg. lek., 1857, Nr. 28).
Kuczyński S$. W.
Cholera w Skierniewicach.

Nr. 46).
Kuehnel Jan Karol, przybył do Warsza-

wy z wojskiem pruskióm okóło r. 1796. Od
r. 1818 był członkiem komisyi nadzorczój
lazaretów ks. warszawskiego. Jako lekarz
praktyk doszedł do niepospolitćj wziętości.
Umarł r. 1836, pochowany na ementarzu
ewangielickim w Warszawie.

Por. Kuryer warsz., 1823, 26 stycz. Kalendarzyk
polityczny (pijavski) z r. 1814, str. 79.

Kuehnast Teedor, rodem z Poznania.
D» partu praematuro artifieiali. Gryphiae, Fr.

Hache, 1851, w 8-ee. Diss. inaug.

Kugler Tadeusz, ur. 1843 r. w Gnieznie,
do gimnazyum uczęszczał w Poznaniu, me-
dycyny słuchał (1864—1869) wWrocławiu.
Die Scheidenstenosen als Ursachen der Gteburts-

verzógerung. Breslau, 18639, w 8-ce, str. 27. Diss,
inaug.

(Tyg. lek., 1866,
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Kulawski Filip, stopień doktora medycy-
ny otrzymał w Krakowie 20 lipca 1829 r.
De syphilide. Qracoviae, typ. J. Czech, 1829,

w 8-ee, str. 82. Diss. inaug.

Kulbowicz Bartłomiej, lekarz wojska pol-
skiego; za zasługi, plac jego pusty przy ul.
Sawiekićj w Wilnie 1717 r. uwolniony zo-
stał od wszelkich postojów deputackich,
żolnierskich etc.

Por. Inwentnrz konstytucyj Ładowskiego str. 230.

Kulczycki Karol, z Czerniatyna.
De eystitide. Jenae, typ. A. Neuenhahni, 1858,

w 8-0e, str. 14. Diss. inaug.

Kulesza Jan Filip, ur. na Litwie 1799 r.,
nauki gimnazyalne i lekarskie pobierał
w Wilnie, gdzie w r. 1821 stopień doktora
medycyny osiągnął. Po odbyciu podróży
naukowój za granicą, osiadł na stały pobyt
w Warszawie; w latach 1831, 1837 i 1852
zawiadywał szpitalem dla cholerycznych;
nadto był lekarzem zarządu górnictwa
iinstytutu ś. Kazimierza. Przez lat sześć
redagował Pamiętnik tow. lek. warszaw-
skiego, a dwa lata piastował godność pre-
zesa tego towarzystwa. Um. 10 stycznia
1872 r. we wsi Siemieniu, w powiecie ra-
dzyńskim.
De phthisi laryngea et tracheali. Vilnae, typ. A.

Marcinowski, 1821, w 8-ce, str. 42. Diss. inaug.
Opisanie cholery azyatyckićj, jaka epidemieznie

grasowała w Warszawie i Królestwie Polskióm w la-
tach 1831, 1836 i 1837. Postrzeżenia dotyczące na-
tury tćj cholery, jój niezaraźliwości, form, jakie na
siebie przybiera, tudzież sposoby leczenia i środki
ochronne.. We własnóm doświadczeniu ugruntowane.
Warszawa, nakł. aut., w druk. Banku Polskiego,
1838, str. 5.1 156.
Wiadomość ogólna o ruchu chorych w szpitalu

cholerycznych na Ordynackiónm w Warszawie, tu-
dzież o środkach lekarskich z dobrym skutkiem uży-
wanych przeciwko cholerze w lipcu, sierpniu i wrze-
śniu 1837 r. (Pam. tow. lek. warsz. T. 1, 1837, str.
498).
Robaki w zębach. (Tamże, T. XIV, 1845, str. 59).
Użycie ehloroformu przy porodzie. (Tyg. lek., 1848.

Nr. 19).
Wypadek nagłćj śmierci. (Tyg. lek., 1848, Nr. 44).
Postrzeżenia « praktyczne i uwagi nad opacznemi

przeciwko naturze skłonnościami ludzkiemi. (Tamże,
1857, Nr. 24, 25).
Sprawozdania komitetu do badania chorób panu-

jących ustanowionego od r. 1853—1857. (Pam. tow.
lek. warsz. T. XXIX, 1853, str. 267, T. XXX, 1853,
str. 65, 283. T. XXXI, 1854, str. 74, 200. T. XXXII,
1854, str. 72, 207. T. XXXILIL, 1855, str. 45, 267. T.
XXXIV, 1855 str. 90, 290. 'T. XXXY, 1856, str. 124,
314. T. XXXVI, 1856, str.|23, 286. T. XXXVII,
1857, str. 150, 266. T. XXXVIII, 1857, str. 147, 261).
Sprawozdanie ze szpitala CZASOWEGO w Domu Przy-

tułku i pracy. (Tamże, T. XXXII, 1854, str. 229).
Sprawozdanie 'z czynności Tow. lek. warsz. w la-

tach 1861 i 1862, przez W. Sżokalskiego, Jana Ku-
leszę i St. Janikowskiego. (Tamże, T. L, 1863,
str. 260). ŁZĘ :
Lebel Ignacy, wspomnienie pośmiertne. (Tamże,

T. L, 1863, str. 263), :
Użyteczność opuszki dętój z gummy wulkanizowa-

nój dla powstrzymania krwotoków z jamy nosa.
(Tamże, T. XLIII, 1860, str. 446).

Kulawski—Kulmus.

Pęknięcie lewój komórki serca. (Tamże, T. XLIV,
1860, str. 399).

Zupełne wypadnięcie macicy i jajników. (Tamże,
T. LIV, 1865, str. 462).
Fungus durae matris rozciągający się w postaci

wielkiego guza od wierzehołka głowy do między-
brwia. (Tamże, T. LVIII, 1867, str. 40).

Instytut $. Kazimierza w Warszawie. Rzecz czy-
tana na publieznóm posiedzeniu tow. lek. warsz. 25
stycznia 1852. Warszawa, 1852, w8-ee, k. 1, str.
24. Osobn. odb. z Bibl warsz.

Nadto przełożył dziełko Fabrycyusza (ob.).

Kulmus Jan Adam, ur. w Wrocławiu 18
marca 1689 r., nauki gimnazyalne pobierał
w rodzinnóm mieście a późnićj w Grdańsku;
do nauk lekarskich przykładał się odr.1711
w Halli, a następnie w Lipsku, Strasbur-
gu i Bazylei, gdzie r. 1715 stopień doktora
medycyny osiągnął. Zwiedziwszy akade-
mie hollenderskie, wrócił do Gdańska i tu
r. 1725 został mianowany profesorem me-
dycyny i filozofii. Um. w Gdańsku 1745 r.,
29 maja,

Deseriptio partus monstrosi. Gedani, 1724; w 8-ce.
Deseriptio anatomico-physiologica foetus monstrosi,

eni adjicitur observatio viri eujusdam aqua suffocati.
Gedani, 1724, w 4-ce, str. 6, 48, tab. 3.

Diss. de auditu. Gredani, 1724, w 4-ce.
Diss. de cireulatione sanguinis. Gedani,1724, w 4-ce,

(1718, w 4-ce)
Diss. de tendine Achillis disrupto, et arteriis in

osseam substantiam degeneratis. Gredani, 17380,
W 4-06,

Diss. de exostosi steatomatode elaviculae ejusque
felici sectione. Gredani, 17382, w 4-ce.

Diss. de utero delapso, suppressionis urinae et
subsequentis morbis causa. Gedani, 1782, w 4-ce.

Diss. de olfactu. Gredani, 1728, w 4-ce.
Diss. de gustu et loquela. Gedani, 1723, w 4-ce.
Diss. de visu. Gedani, 1728, w 4-ce. -
Diss. de tattu. Gredani, 1729, w 4-ce.

Diss. de generatione animalium.  Gredani, 1729,
W 4-08.

Diss. de somno et vigiliis. Gedani, 1729, w 4-ce.
Historia caleuli apparatu alto excisi. Gedani,

1780, w 4-ce.
Diss. de accessu aćris per pulmones ad sanguinem

dubio . Gedani, 1732, w 4-ce.
Diss. de partu infantis post obitum matris. Greda-

ni, 1742, w 4-ce.
Diss, de cireulatione sanguinis medicina universali.

Gedani. 1744, w 4-ce.
Diss. de vita et morte. Gredani, 1729.
Kai: de harmonia morum et morborum. Basileae,

Lrlb;
De praejudiciis quibusdam medicis. Gedani, 1732,
Programma quo viri vita eontinetur. Gedani,

1745, fol.
Aa monsfra humana necare lieeat. Anatome pho-

cae. (Acta curios. Nat. Vol. I, obs. 9).
Elementa philosophiae naturalis.
Fascieulus exereitationum phisiearum.
Deseriptio aurorae borealis an. 1721 conspeetae.
An magnes ferrum attrahat.
An iris non apparuerit ante diluvium.
An sol aquam attrahat.
An astra gaudeant influxu.
„An obseuratio solis tempore passionis Ohvisti fue-

rit eelipsis naturalis.
An'ignes fatui sint spectra.
De plantis et eorum nutritione. Gedani, 1728,

w 4-ce.



Kulmus—Kułakowski.

De citeris in ligno Fagi repertis. Gredani, 1730.
In male vidente homine lentes eristallinae exiguae

opacae, asperae coriacae. (Ephemerid acad. nat. eur.
Obs. 29).
Ossa femoris a eonyulsione fracta; arteriae 0sse-

seentes.
An in dentibus dentur vermiculi dolorum causa.
An venaesectio prima instantem mortem prae-

vertat. (Kphemered nat. eurios. Vol. VII).
Aliquot cavum incisiones. Obs. VLI.
Vasa lactea canis, in quae lymphatica de glandu-

lis mesenterii vaseula inserebantur. Obs. XI.

Vena sine pari in cavam inserta. Ossicula sessa-
moidea rariora. Obs. XIII.
Ductus thoracieus in cane valde multiplex, in ve-

nam eavam inf. et in venam sine pari insertus. De
lepore cujus elytoris maxima est. Obs. XVI.

Gordis motus per inflatum duetnm thoracieum
suscitatus. Suspieatur idem, se in eane duetum exere-
torium capsulae renalis vidisse, tendentem ad ductum
thoracieum. Obs. XIX.
Submersa aqua neque in ventrieulo, neque in pul-

mone. Obs. XXI. ę
Pro hyeme testimonium. .
Anatomische Tabellen, nebst dazu gehórigen An-

merekungen und Kupfern, daraus des gantzen mensch-
lichen Kórpers Beschaffenheit und Nutzen deutlich
zu ersehen, welche den Anfingern der Anatomie zu
bequemer Anleitung verfasset hat Johan Adam Kul-
mus. Gredani. 1722, w 8-ce.

Inne wydania: Gedani, 1725; Leipzig, 1721, 1741,
1754; Danzig, Oorn. Beughem 3-e Auf.., 1732, w 8-ce,
str. 193; Amsterdam, 1782, 1748; Augsburg, 1740,
1745, 1749, 1764; Niirnberg, 1740; Rzym, 1748;
Utrecht, 1755. W tłomaczeniu franeuzkim Massuet'a
w Amsterdamie, 1734.

'Tabulae anatomicae in quibus ceorporis humani
omniumque ejus partium struetura et usus brevissi-
me explicantur. Aecesserunt majoris perspieuitatis
causa annotationes et tabulae aeneae. Auetore J.
Adamo Kulmo, in athenaeo gedanensi prof. Amstelae-
dami, apud Janzonio-Waesbergios, 1781, w 8-ce,
str. 179, 28 tab.

"Toż, Amstaelodami, 1774, w 8-ce, str. 80, 28
tablie.

Kulmus Jan Jerzy, ur. we Wrocławiu 1680
roku, nauk lekarskich słuchał w Lipsku,
Halli i Leydzie, poczóm osiadł w Gdań-
sku. Był on lekarzem nadwornym Augus-
ta II. Umarł w Gdańsku 1731 r.

Oneirologia sive tractatus de somniis, eorumque
consideratione medica, nec non inde facta exeursio-
ne ad deliria. Lipsiae, 1703, w 4-ce.

Kulski Julian, spółczesny lekarz w Ra-
domsku.
Kronika lekarska zagraniczna. (Pam. tow. lek.

warsz. T. XLVIII, 1862, str. 390. T. XLIX, 1863, str.
195, 318, 450. T. L, 1863, str. 71, 418. T. LI, 1864,
str. 82, 237, 448. T. LII, 1864, str. 121 467. T. LIII,
1865, str. 187, 393. T. LIV, 1865, str. 290, 423. T.
LV, 1866, str. 65, 231, 398). a

sza jodem oczu. (Przegl. lek., 1864, Nr.
g ).

Nerwiak (neuroma), wyłuszczenie;
(Tamże, 1864, Nr. 50).

Syfilografia nowoczesna. Przekład z angielskiego.
(Tamże, 1865, Nr. 20—26).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. Gaz. polsk.,
1865, w 8-ce, str. 68.

Cholera w Radomsku. (Tyg. lek., 1866, Nr. 47).

wyleczenie.
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Nadto przełożył z angielskiego kilka wykładów
klinicznych prof. Simpsona, a mianowicie:

Z odczytów klinicznych o chorobach kobiet, Z an-
gielskiego przełożył... (Pam. tow. lek. warsz. T.
XLVIII, 1862, str. 56, 311. T. L, 1863, str. 237).

Utrudnione czyszczenia miesięczne. (Dysmenor-
rhoea). (Tyg. lek., 1864, Nr. 5—98).

Ropień warg wstydliwych i różne rodzaje zapale-
nia wnijścia pochwy. (Tamże, 1664, Nr. 12).

Ciąża fałszywa (pseudocyesis). (Tamże, 1864, Nr.
A.
Zrośnienie i zwężenia pochwy macieznćj. (Tamże,

1864, Nr. 22, 28).

Kułakowkki Henryk. urodz. na początku
r.1808 w gubernii mińskićj; początkowe
i średnie nauki pobierał w Borunach a na-
stępnie w Mińsku W r. 1825 zapisał się
na wydział matematyczny uniwersytetu
wileńskiego, ale już w następnym roku
przerzucił się do nauk prawniczych a po
dwóch latach stopień studenta obojga pra-
wa otrzymał. Po r. 1530 rozpoczął studya
lekarskie. Będąc na ostatnim kursie, pełnił
zastępczo obowiązki asystenta przy prof.
Śniadeckim a w r. 1837 został mianowany
rzeczywistym asystentem kliniki terapeu-
tycznój; równocześnie pracował jako pro-
sektor przy prof. Bielkiewiczu a późnićj
przy Siewruku. Nie odstępując swego mis-
trza Śniadeckiego w ostatnićj chorobie,
spisał ze słów jego przedmowę do ostatnie-
go wydania Teoryi jestestw organicznych,
a nadto na zlecenie Śniadeckiego zebrał
wszystkie jego prace, rozrzucone po czaso-
pismach. Zbiór ten wydał późnićj M. Ba-
liński. Powołany w r. 1842 do Petersbur-
ga, został adjunktem kliniki terapeutycz-
nój szpitalnój przy prof. Mianowskim i roz-
począł wykład nauki o chorobach skóry.
W r. 1849 mianowany był profesorem
nadzwyczajnym, awtrzy lata później (1852)
objął katedrę farmakologii w charakterze
profesora zwyczajnego. ltównocześnie na-
uczał i dermatologii, a pierwszy w Rosyi
wzorowo urządził oddział szpitalny chorób
skórnych. Po trzydziestu latach służby
profesorskićj, doczekał się zasłużonój eme-
rytury. Mianowany naczelnym. lekarzem
przy Głównóm towarzystwie dróg żelaz-
nych, urządził służbę sanitarną na linii
warszawskićj, mikolajewskiej i niżegrodz-
kićj i dotąd na tóm stanowisku pożyteczną
działalność rozwija.
De cheiloplastice et stomatopożsi. Vilnae, typ. S.

Blumowicz, 1842, w 8-ee, str. 52. Diss. inaug.
De pathogenia plicae pauea. Petropoli, 1847,

w 8-ce, str. 30. :

Oonsidórations gónórales sur la vie organique. M6-
moire envoyć A I'acadómie de Módecine de Paris 1862.
Uwagi nad życiem organicznóm. (Gaz. lek., T. VII,

1869, str. 193—197, 353—365).
Krytyka prąey Z. Kramsztyka: Teorya jestestw

organicznych Śniadeckiego w obec dzisiejszych po-
jęć o życiu. (Tamże, T.XV, 1873, str. 559—365).
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Kułakowski Wincenty, ur. 22 stycznia
1852 r. w Podgórzu pod Krakowem; ukoń-
czywszy nauki lekarskie w uniwersytecie
Jagiellońskim, został tamże asystentem kli-
niki pedyatrycznćej. Umarł 24 listopada
1881 r.
Przypadek torbiela gruźliczego nerki. (Przegl. lek.

1831 Nr. 28). : s A 2
Kuncze Mikołaj, z Krakowa, objął kano-

nikat doktora medycyny przy kapitule
gnieźnieńskićj r. 1549, Umarł w Gnieźnie
1588 r.

. Por. Gąsiorowski: Rozprawa... str. 18. Korytkow-
SKIE GH, 838:

Kuntze Jan Benjamin, ur. 12 lutego 1770
roku w Lesznie (Liesna Varsoviensis), do
nauk lekarskich przykładał się w Berlinie;
w r. 1790 wstąpił do wojska polskiego
w stopniu lekarza batalionowego; w r.1796
został mianowany w Warszawie chirur-
giem sądowym; w r. 1798 objął służbę le-
karską w warsz. szpitalu żydowskim, gdzie
do końca życia pracował. W tym czasie
(1808) otrzymał stopień doktora medycy-
ny w Frankfurcie nad Odrą. Um. 17 lipca
1830 r.
De amputationis auxilio ad fracturas comminutas

rarius laudando. Francofurti ad Viadrum, Apitz,
1808, w 8-ee, str. 24. Diss. inaug.

Kuntze Jan Daniel, Liesna-Polonus.
De suppuratione a visceribus arcenda et cohiben-

da. Traiecti ad Viadrum, 1791, str. 34. Diss. inaug.

- Kupiński Jędrzej, doktór medycyny, ro-
dem ze LLiwowa, stopnie filozoficzne osią-
gnął w Krakowie 1689 i 1690 r. W r. 1704,
będące rajcą miejskim we Lwowie, delego-
wany był wraz z komendantem Golęckim
pod Sokal do obozu Augusta II, w celu wy-
jednania posiłków na odsiecz miastu, oble-
ganemu przez Szwedów.

Por. Muczkowski: 1. e. str. 350. Zubrzyeki: 1. e. str.
450—452. Chodyniecki: 1. e. 208, 231, 249.

Kurcyusz (Curtius) Franciszek, doktór
medycyny i filozofii akademii pawijskićj,
był nadwornym lekarzem Stanisława Au-
gusta i ks. Sanguszkowój.
Animadversiones medicinae practieae in febrem

heetieam. Varsoviae, Leopoli, Dresdae, Groel, 1781,
w 8-ce, str. 39, k. 4.
De epidemiorum et ceontagiorum natura et pro-
Ra disquisitio. Varsoviae, 1786, w 8-ee, str.
R1. 80.

Opis chorób' prętkiego ratunku potrzebuiących,
który poprzedzaią dwa roztrząśnienia: pierwsze o za-
raźliwych ludzkich chorobach, drugie o powietrzu na
bydło, trzecie jeszcze o ukąszeniu wściekłych bestyi;
gdzie nayprzód wyliczaią się wszystkie zachwałone
lekarstwa: potym podaie się nayskutecznieyszy spo-
sób do ustrzeżenia się tego przypadku y do uleczenia
onego. Następnie potym rozdział o truciznach y o tru-
ciu: na ostatek o herbacie y kawie, y o złych skut-
kach, które pochodzą z używania tych napoiów.
Ostatni ieszcze rozdział iest 0 ergot czyli o zarazie
w życie, y o strasznych z tey zarazy skutkach w czło-
wieku, iako o sposobach zapobieżenia onym przez...
Warszawa, w druk. nadwornćj, 1783, w $-ee, str. 2,

Kułakowski—Kurowski.

278, 9. (Z frane. na język polski przełożyła ks. Bar=
bara Sanguszkowa).
Sposób leczenia y zupełnie wykorzenienia zarazy

na bydło. Sandomierz, w druk. J.K. M. y Rzpl.,
1785, w 8-ee, k. nl. 19.

Przepisy dyetetyczne, czyli reguły zachowania się
w czerstwem zdrowiu y przedłużenia życia. Napisa-
ne przez p. Kureyusza, konsyliarza I. K. Mei Pol-
skiey, doktora filozofi y medycyny w akademii Pa-
wieńskiey, współtowarzysza fizyokrytyków sień-
skich i członka akademii Padewskiey, doktora nad-
wornego I. O Xiężney Jeymości Sanguszkowey wdo-
wy marszałkowey w. lit. Przełożone na polski ięzyk
przez Stanisława Szymańskiego. W Warszawie,
w druk. narodowey I. K. Mei i pp. komissyi edukacyi-
ney r. 1785 i 1786, w 8-ce, str. 169 i 459. Dwa tomy.

Notices historiques sur la constitution ó6pidemi-
que du cathare qui a tourmentć presque tous les ha-
bitans de Varsovie et ses environs dans les mois de
Fevrier et Mars. Precódóes d'un tableau sur la eon-
stitution de Vair depuis Tótć passć jusqwen Avril
1788 et des maladies, qui ont ćte plus fróquentes,
suivies dune instruetion sur ce qwil est nócessaire
4 faire dans les ćpidómies pour s'en garantir, par M.
Curtius. Varsovie, 1788, str. 107.

Ob. Ballexserd.

Kurcyusz Aleksy Paweł, ur. 25 stycznia
1848 r. w Suwałkach, nauki gimnazyalne
pobierał (1860—1866) wWarszawie i w Kiel-
each, do medycyny przykładał się (1866—
1871) w Warszawie. Krótki czas praktyko-
wał w Ozorkowie. W latach 1872 — 1875
był ordynatorem kliniki terapeutycznój
wydziałowój przy prof. Lamblu; następnie
został mianowany lekarzem szpitala ś. Ro-
cha w Warszawie. Um. 2 maja 1880 r.
w następstwie rany postrzałowój przez na-
pastnika zadanój.

Niedostateczność aorty wrodzona i zwężenie łuku
aorty. Kaszakowe zapalenie ścian aorty. (Gaz. lek.,
T. XVI, 1874, str. 51—936, 97—102).

Kilka uwag nad wypadkami duru brzusznego do-
strzeganemi w ciągu ubiegłego roku. (Tamże, T.
XXI, 1876, str. 359—374, 385—8389, 401—4108, 426
do 439).
Nowy sposób zastosowania przymoczek ogrzewa-

jących. (Tamże, T. XXII, 1877, str. 335—336).
Nadto przełożył dzieło Redera (ob.).

Kurowski Jan Nepomucen, nie lekarz, au-
tor zasłużony w literaturze rolniczćj pol-
skiej.
Naynowsze spostrzeżenia nad chorobami a mia-

nowicie zaraźliwemi koni, bydła, owiee i trzody
chlewnćj, zebrane z naynowszych dzieł weteryna-
ryjnych. Warszawa, druk. Gałęzowskiego, 1832
w 8-ce, str. XXIV, 245.

Poznaki i przyczyny wścieklizny psów oraz Środ-
ki przez które okropnym skutkom ukąszenia przez
psa wściekłego zapobiedz można i niektóre prawi-
dła utrzymywania psów dotyczące, zebrane z naj-
nowszych pism lekarszich z szcezególnem zastoso-
waniem dla mieszkańców wiejskich. Warszawa,
nakł. wydawey, druk, Grutęzows kiego, 1830.

Toż, tamże, 1833, w 8-ce, str. 45, 1 tab.
Nauka leczenia chorób zwierząt domowych, z naj-

nowszych autorów weterynaryjnych jako to: Wa-
genfelda, Rohlwosa, Wejtha, Bojanusa, Kauscha,
Peterki i t. d. zebrane dla użytku gospodarzy wiej-
skieh, z 11 tablicami rycin. Warszawa, nakł. Sen-
newalda, druk Węckiego, 1836, w 8-ce, str. XII,

?

468,



Kurowski—Kuszkowski.

Weterynarya popularna. Nauka poznawania i le-
czenia chorób zwierząt domowych, wyłożona w spo-
sób każdemu przystępny podług chlubnie znanych
lekarzy weterynaryi: Haubnera, Hertwiga, Kreutze-
ra, Wagenfelda, Rohlwesa, Veitha i wielu innych
przez... wspólnie z leka:zem wetesynaryi w kraju
naszym od wielu lat praktykującym, z 10 tablica-
mi rycin. Warszawa, nakł. Głliicksberga, 1840,
w 8-ce. str. 468, 2 i 11. ©

Toż, wydanie drugie poprawne, powiększone, po-
mnożone nową specyficzno-homeopatyczną metodą le-
czenia i dodaniem diagnostyki czyli nauki pozna-
wania chorób zwierząt. Z 13 tab. rycin. Warszawa,
1847, w 8-ce.

Toż, wydanie trzecie powiększone, poprawione
podług nowszych doświadczeń z dodaniem opisu
kilkunastu chorób zwierząt domowych, z 13 tabl.
rycin. Warszawa, nakł. G. Gebethnera i sp., w druk.
Józefa Ungra, 1858, w 8-ce, T. I. str. XXIV, 282,
SEP. TH She. 381,-VITE 1805 XSCH.

Toż, wydanie czwarte, powiększone, z 13 tab. ry-
cin. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolfa, w druk.
J. Ungra, 1865, w 8-ce, T. I, str. VIII, 321,X, spi-
su. T. II. str. 351i VIII.

Kurowski Julian, ur. 1828 r. w Krakowie,
nauk lekarskich słuchał w uniw. Jagielloń-
skim, W r. 1852 objął obowiązki lekarza
w dobrach hr. Sobańskiego w Wasilówce,
w gub. podolskićj, pow. tulczyńskim.

Potwór maciczny. (Tyg. lek., 1857, Nr. 44).
Puchlina maciey (hydrometra). (Tamże, 1858,

Nr. 21).
Ubyt jajnika lewego. (Tamże, 1858, Nr. 40).
Mlekotok (galaetorrhoea, diabtte mammaire Ca-

zeaux). (Tamże, 1858, Nr. 49). zh
Wymioty w pierwszćj połowie ciąży. Śmierć,

(Tamże, 1858, Nr. 27).
Leueoeythaemia spleno-lymphatica. (Tamże, 1859,

Nr 49).
Notaty z położnictwa wiejskiego, zebrane na Po-

dolu w r. 1861. (Tamże, 1862, Nr. 39).
Zatrucie sporyszem, dobrowolneodłączenie od cia-

ła nogi zmumifikowanćj. (Pam. tow. lek. warsz. T.
XT 1800; str. 27).

Zatrucie sporyszem z następną zgorzeliną połowy
przedudzia prawego, (Tamże, T. XLII, 1859, str. 46).

Poród czworaków. (Tamże, T. LI, 1864, str. 405).

Kurowski Stanisław, ur. w Krakowie,
gdzie ojciec jego Józef był chirurgiem. Na-
uki lekarskie rozpoczął r. 1809 w mieście
rodzinnóm, ale już 1811 r. wstąpił do woj-
ska polskiego jako chirurg; po dwóch la-
tach niewoli rosyjskićj, znowu oddałsię na-
nkom lekarskim w Warszawie, stopień
doktorski uzyskał 1818 r. w Wrocławiu.
De hypochondriasis et hysterismi differentia. Vra-

tislaviae, G. Kupfer, 1818, w 4-cee, str. 20. Diss.
inaug. SA, >

Kurzątkowski Józef, lekarz wojskowy.
Postrzeżenia otoku udowego (abscessus femoris).

(Pam. tow. lek. wil., T. I”, 1821, str. 141—145).
Postrzeżenie zapalenia kiszki grubey zwaney Colon.

(Tamże, str. 145—150).

Kurtzer Henryk, ze ILqwowa.
Diss. inaug. medieo-practiea sistens historiam

erysipelatis bullosi idiopathiei faciei. Patavii, typ.
Cartallier, 1835, w 8-ee, str. 29.

= Kussmaul Adolf.
Dwadzieścia listów prof... o szezepieniu ospy,

przetłumaczył Dr. K. Grabowski, współred.Przegl.
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lekars. Lwów, nakład Red. Służby zdrowia, druk
0ssol., 1872, w 8-ce, k. 1, str. 114i I tab.

Zboczenie mowy, próba patologii mowy. Przekład
doxonany przez D-ra Adama Bauerertza. Watrsza-
wa, wydanie i druk. Gaz lek., 1879 (1890) w 8-ce, str
VIT 2 LTL 2743. ;

Kuszański Aleksander, ur. 1777 r. w My-
słowicach na Bzląsku; początkowo oddawał
się księgarstwu w Krakowie; potóm został
chirurgiem i w tym stopniu zaciągnął się
1807 r. do wojska polskiego w Warszawie.
Odbył kampanią przeciw Austryi, bawił
w Hiszpanii; po upadku Napoleona osiadł
we Francyi. Przed r. 1818 przybył do Ga-
licyi, był przez dwa lata chirurgiem w Ja-
worznie, nakoniec stale osiadł w Krakowie
i tu umarł 5 sierpnia 1860 r. Stopień dok-
tora chirurgii uzyskał na wszechnicy ja-
giellońskićj 1520 r.

Urzędnik zdrowia stanu małżeńskiego czyli pra-
widła sztuki lekarskićj zastosowane do tegoż stanu.
Książka użyteczna nietylko mężom i żon'm,  któ-
rych się dotyczą wszelkie ułomności fizyczne stanu
małżeńskiego, ale tóż i każdemu, kogo szczęśliwość
i zdrowie małżeńskie obchodzi, przełożony z nie-
mieekiego, przez Aleksandra Kuszańskiego. Wro-
cław, 1819, w 8-ce, str. 154,

"Toż, edycya nowa z ryc. Lublin, druk. Kazimie-
rza Szczepańskiego, 1823, w 8-ce, k. 2, str. 167.

Diss. inaug. de viribus vitalibus aceommodata
ad medicinam et chirurgiam. Oracoviae, 1820, w 8-ce-
str. 40.

Prospekt na dzieło pod napisem: Aforyzmy Hipo-
kratesa z wersyą łacińską D-ra Lorry, przemowy
i wykładami D-ra Leveille, po polsku przez Al. K..,
w r. 1825 napisane. Kraków, druk. braci Giesz-
kowskich, 1823, w 8-ce, str. 16.
Nadto przełożył historyą naturalną Funkego, Lih-

ra, a także dziełka Moritza i Mos*ha (ob...

Kuszelewski Samuel.
De singultu. Vilnae, Zawadzki, 1824, w 8-ee, str.

34. Diss. inaug.

Kuszel W., spółczesny lekarz szpitala w Kę-
czycy.

Pomyślnie wykonana plastyczna operacya na
wardze dolnćj. (Klinika, T. II, 1868, str. 337—343)

Kuszewicz Justyn, aptekarz wileński.
Uwagi nad sztucznemi mineralnemi wodami. oraz

rozbiór chemiezny źródeł w Zaleszczynie. (Prak-
tyczne postrzeżenia .. I, 1848, str. 101—103).
O wodach w Stokliszkach. (Tamże, IIFi IV, 1852,

str. 129—139).
Kuszkowski Henryk, ur. 24 maja 1839 r.

we wsi Petrykozach, w powiecie sokołow-
skim, gubernii siedleckićj; do gimnazyum
uczęszczał (1818 — 1855) w Siedlcach
i w Lublinie; nauk lekarskich słuchał
w Warszawie (1857—1864). W latach 1865
do 1867 pelnił obowiązki asystenta kliniki
terapeutycznój przy prof. Chałubińskim;
następnie dwa lata pracował w warsz. szpi-
talu św. Ducha jako ordynator. W lipcu
1869 r., będąc naznaczony lekarzem księs=
twa łowickiego, przeniósł się do Łysakowię
a stąd w r. 1880 do Skierniewice,
Wysięk po zapal eniu opłućnój. (Klinika, 1864, str.

425—431).

78
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. Ostra choroba Brighta, zapalenie oskrzeli, wod-
na puchlina, mocznica (Morbus Brighti acutus,
bronchitis, anasarca, ascites, hydrothorax, urae-
mia). (Tamże, T. IV, 1869, str. 193—198).
Nadto w tómże ezasopiśmie ogłaszał przegląd li-

teratury lekarskićj zagranicznój i streszczenia
z wykładów klinicznych profesorów niemieckich
(Friedlandera, Heineckego, Nothnagela, Vogta, Pa-
numa, Letzericha, Mankwalda, Arndta, Goldhamera).

Kutner Izydor, ur. w Wieruszowie 1821
roku; nauki gimnazyalne pobierał w Wro-
cławiu i w Warszawie, do medycyny przy-
kładał się (1844—1850) w Berlinie.
De incontinentia urinae. Berolini, 1850, w 8-ce,

str. 29. Diss. inaug.

Kużmierski Michał.
; EKssai sur les fityres intermittentes considórćes
sous le rapport de leur traitement. Montpellier, Du-
eros, 1837, w 4-ce. str. 19. Those.

Kwasiborski Karol Kazimierz, z Kału-
szyna.

Kssai sur le prolapsus de la mańtrice.
lier, J. Martel, 1836, w 4-ve. Thtse.

Kwaśnicki August, ur. 17 sierpnia 1839 r.
na Ukrainie, we wsi Toporach, w powiecie
skwirskim; do gimnazyum uczęszczał (1850
do 1857) w Żytomierzu; w r. 1857 zapisał
się na wydział lekarski uniwersytetu ki-
jowskiego; w r. 1862 nie dokończywszy
rozpoczętych egzaminów, wyjechał za gra-
nieę. Wr.1864 złożywszy egzamin w szko-
le lekarskićj stambulskićj, został lekarzem
pułku dragonów ottomańskich gwardyi
sułtańskićj. W r. 1870 uwolniony ze służ-
by wojskowćj w stopniu rotmistrza, objął
obowiązki lekarza m. Adryanopola i wila-
jetu Adrianopolskiego; podczas czterolet-
niego tam pobytu pełnił służbę lekarską
w szpitalu francuzkim, tudzież przy budują-
cej się wówczas drodze żelaznćj, W r. 1874
przez Grecyą i Włochy przybył do Kra-
kowa, a stosując się do przepisów obowią-
zujących w Austryi, uczęszczał dwa lata
na wydział lekarski i w r. 1876 osiągnął
stopień doktora wszech nauk lekarskich.
Po kilkumiesięcznym pobycie w Paryżu,
gdzie przeważnie oddawał się pediatryi,
w r. 18/7 zaczął pełnić służbę lekarską
w szpitalu św. Ludwika dla dzieci w Kra-
kowie. W pracach towarzystwa lekarskie-
go krakowskiego nader czynny przyjmuje
udział, należąc do komisyi balneologicznćj,
hygienicznćj, redakcyjnój, do komisyi po-
pierania przemysłu krajowego w zastoso-
waniu do celów lekarskich, do komisyi
sprawozdawczój do roczników Virchowa
i Hirscha.

Listy z Vichy. (Przegl. lek., 1877, Nr. 10, 11, 12,
15, 16).
Uwagi nad żywieniem osesków. (Tamże, 1877, Nr.

45, 46).
Postępy hematologii w szkole paryskićj.

1878, Nr. 1).
" © wstrząśnieniu mózgu podług doświadczeń Dure-
ża. (Tamże, 1878, Nr. 7, 8).

Montpel-

(Tamże,

Kutner—Kwaśnicki.

Oddziaływanie półku! mózgowych na bodźce elek-
tryczne. (Tamże, 1878, Nr. 13).
Uwagi nad terapią wieku dziecięcego.

1878, Nr. 8).
Ze szpitala Św. Ludwika dla dzieci. Gorączka

powrotna wieku dziecięcego. (Tamże, 1878, Nr. 24,
25, 26).
Przypadek odmy piersiowćj leczony w szpitalu $.

Ludwika. (Tamże, 1879, Nr. 51).
Ogólne wskazania leczenia chorób zakaźnych.

(Tamże, 1881, Nr. 41, 53).
Paweł Broea, życiorys. (Tamże, 1880, Nr. 35).
Zjazd II lekarzy i przyrodników czeskich w Pra-

dze. (Tamże, 1882, Nr. 22, 28, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 38, 34).

Kwaśnicki Jan, brat poprzedzającego, na-
uk lekarskich słuchał w warsz. akademii
medyko - chirurgicznój, stopień doktorski
osiągnął w warsz. Szkole Głównćj r. 1865;
w r. 1866 objął obowiązki ordynatora w od-
dziale chirurgicznym szpitala ewangielic-
kiego. Obecnie zajmujesię wykonawstwem
lekarskióm w Żytomierzu.
O leczeniu tętniaków za pomocą nacisku (De ane-

vrismatum per compresssionem eura). Rozprawa na-
pisana eelem uzyskania stopnia doktora medycyny
w Szkole Głównćj warszawskićj. Warszawa, druk.
Krokoszyńskiego, 1865, w 8-ce, str. IV, 121.

Zakrzep w żyle odpromieniowćj prawój. Następ-
cze zatory (emboliae) w naczyniach małego i wiel-
kiego krwi obiegu. Ropnica. Śmierć. (Gaz. lek.,
T. I, 1866, str. 149—152).

Ropień podłopatkowy (abscessus subseapularis).
(Tamże, T. II, 1867, str. 501—508).

Pięć przypadków przetok. moczowych (fistulae
urinariae). (Tamże, T. III, 1867, str. 105—109, 137
do 142).
Trzy przypadki krwotoków po operacyach ehi-

rurgicznych, w bliskości jam ustroju wykonanych.
(Tamże, T. IV, 1868, str. 553—559).

Zeszycie podniebienia twardego (uranoplastyka).
(Tamże, str. 633—637).

Przelanie krwi do żyły odpromieniowój lewój,
wskutek wysokiego stopnia niedokrewności wyko-
nane. (Tamże, T. V, 1868, str. 193—197).
O obecnym stanie chirurgii we Francyi (1866).

(Pam. tow. lek. warsz, T. LV. 1866, str. 219).
Chirurgia operacyjna opracowana przez D-ra

med. J. Kwaśniekiego, Wł. Stankiewicza i Józefa
Wszebora, z przedmową 5. p. prof. Le Bruna. T.I,
z 179 drzeworyt. w tekście (Biblioteka umiejętnoś-
ci lekarskich, wydawn. Red. Gaz. lek.). Warszawa,
druk. Gaz. lek., 1868, w 8-ce, str. VII, 535.
Nadto na posiedzeniach warsz. towarzystwa le-

karskiego komunikował wiele spostrzeżeń z prak-
tyki lekarskićj:

Uretrotomia zewnętrzna.
T. LVII, 1867, str. 106).

Reseetio tibiae. (Tamże.T. LVII, 1867, str. 417).
Gliosarcoma bulbi oeuli, wyłuszczenie gałki. (Tam-

że, T. LVIII, 1867, str. 128).
Przetoki wypustniey ulewające się do jamy otrzew-

nćj, śmierć. (Tamże, T. LVILI, 1867, str. 366).
Otwór w podniebieniu, uranoplastica. (Tamże, T.

LIX, 1868, str. 194).
„, Ostre zapalenie stawu biodrowego zakończone
śmiercią. (Tamże, T. LIX, 1868, str. 199).

Przetoczenie krwi (transfusio) dokonane 2 lutego
1868 r. (Tamże, 'T. LIX, 1868, str. 200).
Guz (myxosarcoma eaneroides) w okolicy lewego
0 szczęki dolnćj, wyłnszezenić. (Tamże, T. LX,

1868, str. 81).

(Tamże,

(Pam. tow. lek. warsz.



Kwaśniewski—Kwieciński.

Wyłuszczenie jądra odgniataczem. (Tamże, T.
LX, 1868, str. 93). :

Przetoczenie krwi. (Tamże, T. LX, 1868, str. 89).
Wycięcie raka języka; wycięcie rakowca dolnój

wargi. (Tamże, T. LX, 1868, str. 276).
: „> raka języka. (Tamże, T. LX, 1868,

str. :
Rak w okolicy lewój sutki u mężczyzny 80-let-

niego. (Tamże, T. LX1, 1869, str. 113).
Wypiłowanie szczęki dolnój z powodu wytworzo-

nćj wskutek retentionis dentis torbieli Środ kości.
(Tamże, T. LXI, 1869, str. 115, 230).
Pustula maligna. (Tamże, T. LXIUI, 1870, str. 75).
Lithotomia. (Tamże, T. LXVIII, 1872, str. 2).
Przetoka pęcherzo-pochwowa, powikłana obec-

nością kamieni moczowych w pęcherzu. (Tamże, T.
LXVII, 1872, str. 114).
Kwaśniewski Jan Michał, rodem z Sando-

mierskiego.
De scorbuto. Halis Saxonum, typ. Baentsch, 1832,

w 8-ee, str. 51. Diss. inaug.

Kwaśniewski Józef Teofil, ur. w Staszo-
wie 1792 r., ukończywszy początkowe na-
uki w mieście rodzinnóm, uczęszczał do
gimnazyum w Rzeszowie; w r. 1809 został
urzędnikiem w dyrekcyi żywności wojska.
Straciwszy na tóm urzędzie lat 2, w r. 1811
przybył do Krakowa, gdzie przez lat 4 od-
dawał się naukom w części na wydziale fi-
lozoficznym, w części na lekarskim. W r.
1816 w celu-dalszego kształcenia się w me-
dycynie wyjechał do Wiednia, mając sobie
zapewnione na lat kilka utrzymanie z hoj-
ności ówczesnćj dziedziczki Staszowa ks.
Elżbiety z Czartoryskich Lubomirskićj.
Stopień doktora medycynyuzyskał wLands-
hucie 1818 r. W r.1819 osiadł w Krzeszo-
wiecach, gdzie zasłynął jako biegły lekarz.
W r. 1825 powołany był na urząd lekarza
okręgu wolnego m. Krakowa; urząd ten
piastował do r. 1885, w którym drogą kon-
kursu osiągnął katedrę położnictwa, gine-
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kologii i pediatryki. Pod koniec żywota
przeniósł się do Warszawyi tu umarł 11
grudnia 1867 r.
De funetione partus. Landishuti, typ. Fran. Se-

raph. Storno, 1818, w 8-ee, str. 82. Diss. inaug.
O potrzebie wczesnego wydobycia łożyska tak

w biegu porodu prawidłowego, jako tóż i w zbo-
czeniach, tudzież o postępowaniu w tój mierze le-
karskióm. (Roczn. wyd. lek. T. III, Oddz. 2-i. 1840,
str. 187—236). Ocena w Pam. tow. lek. warsz. T.
V, str. 265—271.
O sztueznóm bezezuciu rodzących za pomocą chlo-

roformu. (Roczn. tow. nauk. krak. Pocz. 2-gi, T.
VI. 1852, str. 441—176).

Kwiatkiewicz Józef, doktór medycyny,
używał sławy biegłego lekarza w Sando-
mierzu, gdzie umarł r. 1783, mając lat 70.
Kwiatkowski Antoni Justyn Jaxa. rodem

z Białegostoku, nauk lekarskich słuchał
w Nancy, promowany był w Strasburgu.
Obecnie praktykuje w gminie Les Rousses
(dep. Jura). -
Amputation des membres par la móthode galvano-

eaustique. Strasbourg, 1870, imp. Ad. Christophe,
w 4-ce, str. 47. Diss. inaug. Sprawozdanie z tój
Ra LU podał S$. Domański w Przegl. lek. 1871, .

L, .

Odejmowanie członków za pomocą galwanokau-
styki. (Przegl. lek. 1873, Nr. 14, 15). „ -

Notatki z praktyki. Dwa przykłady skuteczności
arszeniku w chorobach okresowych (peryodycznych).
(Tamże, 1872, Nr. 9).

Swędzenie jednój tylko wargi łonowćj większój.
(Tamże, 1872, Nr. 9).

Kwiatkowski Jan Feliks. .
Diss. inaug. medico-praetiea aetiologiam morbi

eoerulei amplifieans. Vilnae, 1815, w. 8-ee; str. 15.
Kwiatkowski N.
Theses anatomico - physiobgicae de nervorum

deeussatione et gangliis. Regiomonu, 1784. A
Kwieciński Maciej Zygmunt, ż Osświę-

cimia,”* * : e
Rzadki przypadek obrażenia śmiertelnego. (Przegl.

-lek., 1881, Nr, 43)
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Lachnicki Ignacy Emanuel, ur. 1793 r.,
zm. 1826 r., doktór filozofii, nie lekarz, żar-
liwy krzewiciel pomysłów o magnetyzmie
zwierzęcym, wydał:
Wiadomości o sposobie leczenia wścieklizny po-

wzięte z jasnowidzenia magnetycznego. Wilno, Ża-
wadzki, 1821,w 8-ce, str. 20.
Nadto redagował pismo peryodyczne:
Pamiętnik magnetyczny wileński. T. I. Wilno,

Zawadzki, 1816, w 8-ce, str. 398, k. 2.
T. II, tamże, 1817. w 8-cee, str. 398, 2 k.
T. III, Wilno, A. Żółkowski, 1818, w 8-ce, 4 ze-

szyty, str. 87, 78, 84, T2.
Tegoż czasopisma tomów trzy wyszło także w la-

tach 1826—1828, w Wilnie. ż

Lachowicz Antoni, ur. 1831 r. w Tarno-
wie, nauk lekarskich słuchał w Krakowie,
gdzie 1855 r. uzyskał stopień doktora me-
dycyny. Przez dwa lata następne pełnił
obowiązki prosektora przy katedrze anato-
mii opisowćj i topograficznćj a nadto był
ordynatorem w wojskowym szpitaluw Kra-
kowie. W r. 1857 złożywszy egzamina le-
karskie w Kijowie, osiadł w Berdyczowie.
W początkach zawiązania akademii med.
chir. warsz. miał sobie ofiarowaną posadę
prosektora przy katedrze anatomii, ale tój
nie przyjął. W r. 1878 przeniósł się do
Warszawy, a po niedługim tu pobycie, za-
mieszkał we Iliwowie. Um. 20 marca 1882r.
w Jaworowiew Galicyi. Cały swój majątek
(około 100,000 złr.) na cele publiczne prze-
kazał. :

Zapalenie przewlekłe blaszki wewnętrznćj opony
twardej (pachymeningitis interna chronica, haema-
toma). (Przegl. lek., 1870, Nr. 16, 17, 18, 19).
Przypadek porażenia twarzy połowicznego obok
WAWA w zakresie nerwu troistego. (Tamże, 1877,

r. |

Zapalenie opon mózgowych gośćcowe. (Tamże,
1877, Nr. Nr. 20).
Guzy krwawnicze wewnętrzne znacznój objętości,

powikłane guzami zewnętrznemi i wypadnieniem
odbytnicy na siedm centimetrów. Zniszczenie do=
szezętne tak wewnętrznych jak i zewnętrznych gu-

Lachnicki—Lachowicz.

zów za pomocą odgniatacza Ohassaignac'a. Wy-
zdrowienie. (Pam. tow. lek. warsz., T. LXXIV, 1878,
str. 473—450).

Zwośnięcie pochwy zupełne, wrodzone nieistnienie
ujścia macieznego. (Przegl lek., 1879, Nr. 5, 6, 7, 8).
* a wyleczona chloroformem. (Tamże, 1881,

r. .

Objawy chorobowe w czasie pierwszego ząbko-
wania. (Tamże, 1881, Nr. 16).

Lachowicz Zdzisław, brat poprzedzające-
go, ur. 16 czerwca 1851 r. w Rzeszowie;
osiągnąwszy w r. 1875 stopień doktora
wszech nauk lekarskich na wszechnicy ja-
giellońskićj, mianowany został starszym
lekarzem rezerwowym; w r. 1876 pełnił
służbę lekarską w szpitalu powszechnym
we Iiwowie przez kilka miesięcy, poezćm
osiadł w Jaworowie w Galicyi.

Lachowicz Ludwik, ur. 21 maja 1811 r.
w Wilnie; początkowe nauki pobierał
wgimnazyum uniwersyteckićm wileńskićm;
studya lekarskie rozpoczął 1830 r. w uni-
wersytecie wileńskim, ale wkrótce przer-
wać je musiał. Po przekształceniu wydzia-
łu lek. na akademią med. chirurg. wileń-
ską, podjął L. wątek przerwanych nauk
lekarskich i te ukończył r. 1835 a we dwa
lata potóm otrzymał stopień medyko-chi-
rurga. Po opuszczeniu akademii, przez lat
parę był lekarzem wojskowym w pułku
siewskim; następnie przez lat 14 ordynato-
rem. w szpitalu wojskowym w Wilnie i le-
karzem naczelnym szpitala starozakonnych
tamże; w r. 1852 został lekarzem naczelnym
szpitala miejskiego Sawicz, (który przeo-
braził wzorowo); od r.1565 był operatorem
urzędu lek. w Wilnie; od 1870 — pomocni-
kiem inspektora gubernialnego, od 1872—
członkiem konsultantem Rady lekarskićj
przy ministeryum spraw wewnętrznych.
Um. 23 maja 1880 r.—L. po śmierci Por-
cyanki i Korzeniowskiego był jedynym ope-
ratorem na calój Litwie. liczne swe ope-



Laciosi—Lafontaine.

racye, śmiałe i szezęśliwe, opisywał w wy-
dawnictwach Tow. lek. wileńskiego, które-

„go. był jednym z najstarszych i najczyn-

niejszych członków. On pierwszy na Lit-

wie zastosował 10 marca 1847 r. eter jako

środek znieczulający; jeszcze 1836 r. zbu-

dował stół operacyjny własnego pomysłu,

który po dziś dzień nżywa się w szpitalu

św. Jakóba; znanym jest także jego dow-
cipny i praktyczny przyrząd do wprawia-

nia zwichnień ramienia. L. trudnił się tak-

że galwanoplastyką w zastosowaniu do
potrzeb lekarskich a jeden z najcelniej-

szych preparatów: atrophia vesicae urina-

riae congenita, znajduje się w zbiorach

tow. lek. wileńskiego. Schodząc ze świata
bezpotomnie, całe swe mienie wynoszące
okolo 60,000 rs. przekazał na cele publicz-

ne: a mianowicie 1,000 rubli rocznie na

stypendya dla uczniów medycyny polaków;

resztę zaś procentu rocznego na powię-

kszenie liczby ubogich, utrzymywanych
przez wileńskie tow. dobroczynności.

(Wizerunek i życiorys jego umieściły Kłosy, 1881,

Nr. 833. T. XXXII).

Laciosi Antoni, doktór medycyny, lekarz
Jana III, rodzony brat ojca Liaurencyusza,

kapucyna, sprowadzonego z Włoch 1684 r.
W r.1678 w poczet szlachty polskićj był
zaliczony.

Por. Alleluja, 1840, 'str. 124. Inwentarz konstytu-
cyi Ładowskiego, str. 490.

Laelius Lucius.
Lucii Laelii Fulginatis s. Julii Recalehi eonsulta-

tio mediea de sarmatica lue. Ferrariae, apud Vieto-
rium Baldinum, 1600, w 4-ee, k. 10.'

Lafontaine Leopold, ur. 1756 r. w mieś-
cie Biber w Szwabii; ukończywszy wydział
lekarski w Strasburgu, w celu dalszego
kształcenia się przybył do Wiednia. Po
rocznym pobycie w stolicy Austryi, wstą-
pił r. 1773 jako lekarz do wojska austryac-
kiego; z nióm przybył do Galicyi i osiadł
w Tarnowie. Uwolniony ze służby woj-
skowój, przeniósł się do Krakowa i tu
szybko do wielkićj doszedł wziętości jako
lekarz-operator. Uproszony przez właści-
cielkę Krzeszowic, ks. z Lubomirskich
Ozartoryską, zajął się podniesieniem miej-
seowych zdrojów. W r.1787 na przedsta-
wienie ks. Michała Poniatowskiego, bisku-

pa płockiego, powołany został na chirurga

przybocznego a niebawem i lekarza nad-

wornego Stanisława Augusta; urząd ten do
abdykacyi króla sprawował. W r. 1807 ks,
Józef Poniatowski poruczył Lafontaine'owi
urządzenie służby zdrowia w wojsku pol-
skićm i mianował go generalnym" proto-

chirurgiem: W r. 1812 towarzyszył w wy-
rawie do Rossyi, a wzięty do niewoli, um.

12'grudnia 1812 r. w Mohilewie. L. był
członkiem towarzystwa literackiego ge-
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tyngskiego (1802), warsz. towarzystwa

przyjaciół nauk (1804), szkoły lekarskiej

puryzkiej (1806), towarzystwa lekarskiego

wileńskiego i honorowym członkiem uni-
wersytetu krakowskiego.

Opisanie skutków y używania ciepłych siarczys-

tych y zimnych żelaznych kąpieli w Krzeszowicach,

przez... uczynione. Kraków, u Ign. Grebla, 1189,
w 8-ce, k. nl. 4, str. 2386, z widokiem Krzeszowie.
Przyp. Izabelli z XX. Ozartoryskich ks, Lubomirskiej.
(Inne wydanie 1784 ?).

Chirurgisch-medicinische Abhandlungen verschie-
denen Inhalts Polen betreftend. Mit Kupfern. Bre-
slau und Leipzig, W. G. Korn, 1792, w 8-ce, k. nl. 3,
str. 269, 3 tab. i 4 tab. rycin. Ded. Stanisławowi
Augustowi. Zawiera: Ueber den Weichselzopf, str.
5—101, 2 tab. Ueber die hier vorziiglich herrschen-
den innerlichen und źiusserlichen Krankheiten, str.
102—126. Ueber Freudenmidchen und Lustseuche,
str. 127—144. Ueber die polnischen Juden, ihre Le-
bensart und gewóhnlichen Krankheiten, str. 145—
155. Ueber die Begrabnisse in den Stadten, str.
147—162. Ueber die hiesigen mineralischen Wiisser
und Biider, str. 163—170. Ueber die Strassenbettler,
str. 171—176. Ueber Charletans, Betriiger, Ignoran-
ten, Scharfriehter, Hebammen u. s. w. str. 177—196.
Uebexr die Universitit Oracau, str. 179 — 246. Lec-
tions-Verzeiehniss des Collegii physiei bey der Aka-
demie zu Vilna, str. 247 — 265, 1 tab. Kurze Ueber-
sicht des Personale, der Einnahme und Ausgabe des
grossen Hospitals und Findelhauses zum Kindlein
Jesu in Warschau, str. 267—269, 2 tab.

Pierwsza praca powyższego zbioru (o kołtunie)
w przekładzie polskim ogłoszoną została w dzienni-
ku zdrowia, a nadto Jourdan przełożył ją na język
francuzki p. t.:

Traitć de la plique polonaise, suivi d'observations

sur cette maladie, par F. L. de Lafontaine, premier

chirurgien du dernier Roi de Pologne; traduit de

Vallemand par A. J. L. Jourdan, chirurgien de la

grande Armóe. Ouyrage auquel on a joint des notes

et une liste de tous les auteurs qui ont óerit sur eet-

te affection. Avee figures. Paris, Mequignon, 1808,
w 8-60, str. XXII, 135, 5 tab

Mowa na pochwałę 6. p. Walentego Gagatkiewi-

cza, konsyliarza nadwornego 5. p. Stanisława Au-

gusta... czytana na publicznóm posiedzeniu towa-

rzystwa przyjaciół nauk 15 maja 1805 r. Warszawa,

1805, w 4-ce, str. 16 i portret Gagatkiewicza.

Toż, w Roczn. tow. przyj. nauk. T. VII, str. 39.

Lettre sur la plique polonaise. (Rec ueil de la so-
ciótć de módecine de Paris, Tr. XXXIV).

Nadto przez rok (od lipea 1801 do lipca 1802 r.)

wydawał czasopismo miesięczne: Dziennik zdrowia

(ob.). Wszystkie artykuły w piśmie tem zawarte miał

pisać L. po francuzku, na polski zaśjęzyk tłoma-
czyć Jakób Adamczewski. (Sobieszezański: Rys hist.
stat. m. Warszawy, str. 195). Że L. władał dobrze

językiem polskim, dowodzą mowy jakie wygłaszał

na posiedzeniach warsz. tów. przyj. nauk, jako też

wyborna mowa o stanie chirurgii w naszym kraju,
którą miał przy otworzeniu szkoły chirurgieznćj woj-
skowój 9 czerwca 1808r. w domu Sapieżyńskim przy

ulicy Żakroczymskićj. Rae znajomość języka

polskiego wykazał także przekładem z włoskiego

na język polski opery w dwóch aktach p. t. Nina
czyli obłąkana z miłości, która po raz pierwszy wy-

stawiona była w naszym teatrze na dochód pp. El-

snerów 7 marca 18fi9 r. (Por. Gaz. warsz. 1808 r.

Nr. 49 z 18 czerwea i Dodatek do tójże gazety z d.
14 marca 1809 r.).
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W rękopisie zostawił: ć
O zdatności fizycznój polskiego żołnierza do stanu

wojskowego. (Rzecz czytana na pos. warsz. tow.
przyj. nauk).
O zavazie morowój bydła.
Ińne jego rękopisy wydał Lichtenstadt, p. t. Hin-

terlassene vermischte medicinische Schriften, hrsg.
von 1. R. Lichtenstidt. Breslau, W. G. Korn, 1824,
w 8-ce, str. 6 i 129.
Wspólnie z Bergonzonim i Gudeitem opracował:
Przepisy lekarstw dla szpitali wojskowych (str.XVI, 142).
Por. Bergonzoni: Rzecz czytana 0 Leopoldzie La-

fontenie. (Roczn. tow. przyj. nauk. 'T. X, 173 — 198).Tyg. lek., 1849, Nr, 3.
* Lagneau L. Edward Vivan, urodz.

1781 r.
Wykład zjawień choroby weneryczney, tudzieżrozmaitych spósobów iey leczenia zastosowanych dowieku, płei, temperamentu osoby, do klimatów, pór

roku i chorób towarzyszących. Dzieło, w któróm po-
dane są przepisy leczenia zachowywane w szpitaluwenerycznych w Paryżu, przez... Tłomaczenie z Wwy-=
dania piątego poprawnego i znacznie ATA
przez Wilh. Malcza. Warszawa, w druk. rządowej,1822, w 8-ce, str. XXVII i 451.

Lainveber Antoni Józef, ur. w Słupcy
1801 r., do gimnazyum uczęszczał w Po-
znaniu, początkowo oddawał się aptekar-
stwu i w r. 1823 na wszechnicy warszaw-
skićj stopień magistra farmacyi otrzymał.
Ukończywszy 1831 r. nauki lekarskie
w Berlinie, został lekarzem obwodowym
w Słupcy i tam r. 1839 życia dokonał.
Nonnulla de variis sanguinis in operationibuseruentis fluxus inhibendi methodis. Berolini, typ.

Briischekianis. 1831, w 8-ce. Diss. inaug.
„„Lainveber Fryderyk Wilhelm, rodem ze
Slupey, nauki gimnazyalne pobierał w Trze-
mesznie, Poznaniu i Głogowie; medycyny
słuchał w Berlinie.
De vi et effeetu aquae frigidae in corpus hominisvivum. Berolini, 1848, w 8-ce, str. 31. Diss. inaug.
" Lalicz (Lalich) Wincenty Jan.
Leczenie wścieklizny podług najnowszego przezPana Lalicz prof. w Verbovsco odkrytego a obecnieprzez wysoki rząd do próbowania zaleconego Sposo-vu. Z niemieekich pism zebrane i na polski językprzełożone przez Wincentego Junoszę Łempiekiego.Lwów, 1846, w 8-ce, str. 27, 1 rye.
Lamchonius Jan, profesor matematyki

w Poznaniu, był od r. 1555 lekarzem kapi-
tuły poznańskićj a nadto lekarzem bisku-
pa Jędrzeja Czarnowskiego.
Opuseulum de ceausis ecclipsium et effectibus.Aecedit prognosticon ex quatuor luminarium deli-quiis.  Qracoviae, M. Scharfenberg, 1544, w8-ce,5 ark. Ded. Sebastianowi Braniekiemu, biskupowipoznańskiemu. :
Por. Gąsiorowski: Rozprawa.. str. 33. Żebrawski:1 e. str. R JA s
Lamelli Maciej, promowany do stopnia

doktora medycyny 24 marca 1804r. wKra-
kowie, tegoż roku w kwietniu powołanyzostał na zastępcę profesora chirurgii i po-
lożnictwa; obowiązki te spełniał do 1806 r.
Później wykładał klinikę lek, uczniom spo-sobiącym się na chirurgów; w r. 1809 mia-

Lagneau—Langiewicz. 3

nowany pomocnikiem prof. kliniki Kostec-kiego z tytułem wice-profesora, uważającto sobie za uchybienie, od Sprawowania
obowiązków 3 stycznia 1810 r. zupełnie się
usunął.

Por. Roczn. wyd. lek. T. V, str. 158 — 162. T.VI,str. 45.

* Lamert Samuel.
Nauka życia czyli jak i dla czego żyć trzeba.Dzieło zawierające praktyczne uwagi 0 zdrowiu, dy-ecie i długiem życiu oraz wyjątki z teoryj popular-nych Liebiga 0 życiu, zdrowiu i chorobach. Ozdobio-ne figurami anatomieznemi, napisane w języku an-gielskim.. Warszawa, G.L. Gliicksberg, druk. J.J aworskiego, 1850, w 12-ce, str. 267 i III.
Lanckisch Joann. Georg. (Polonus),
De asthmate eonvulsivo cum hydrope peetoris.Halae magd., 1707, w 4-ce, str. 32. Diss. inaug.
Lande Mannheimerus, ur. 1832 r. w Kro-

toszynie, ukończywszy nauki gimnazyalne
w mieście rodzinnóm, oddał się studyom
lekarskim we Wrocławiu (1852—1856).
Methodus galvano-caustica et ócrasement linóaireinter se comparentur. Vratislaviae, R. Luea, 1856,w 8-ce, str. 32, Diss. inaug.
* Landolt E., ob. Kośmiński St.
Landsberg Marcus, ur. w Rawiczu 1834

roku, do gimnazyum uczęszczał w Raci-
borzu, nauk lekarskich słuchał w Berlinie
(1854—1859).
Deophthalmiae neuro-paralyticae natura et causis.Berolini, typ. G. Lange, 1859, w 8-ee, str. 32, Diss.

inaug.

* Landsberger.
Podręcznik chirurgii polowej, przekład dzieła: .Handbuch der kriegschirurgischen Technik von...

Tiibingen, 1875, uwieńczonego nagrodą konkursowąi poświęconego naj. ces. niem. Auguście, przez Mie-czysława Gruella lekarza ordynującego w szp. św.Antoniego w Włocławku. Warsz., nakł. i druk. Gaz.
lek., 1878. w 16-ce, str. V, 191 1 2 tab.
Lang Jacek.
De blepharophthalmia recens natorum. Vilnae,1812. w 8-ce, str. 19. Diss. inaug.
Langer Erazm, chemik, niegdy prof.

warsz. Szkoły Głównój, z rzeczy odnoszą-
cych się do medycyny ogłosił:
O użyciu dyalizy Przy poszukiwaniach sądowo-chemicznych. (Gaz. lek. T. VI. 1869, str. 797 — 799).Wspólnie z Nap. Milicerem:
Rozbiór o wody żelazno-wapiennćj z Kas-kady pod Marymoniem. (Tamże, T. V, 1868, str. 48).Rozbiór ilościowy tójże wody. (Tamże, T. VI,1869,

str. 582—583).
Langiewicz Wojciech, ur. 1793 r. w mieś-

cie Zdunach w W. Ks. Poznańskióm, nau-ki szkolne pobierał w Kaliszu, do medycy-ny przykładał się (1815 — 1820) w Wro-cławiu. Wykonawstwem lekarskim tru-dnił się w Krotoszynie, |
De herpete. Yratislaviae, typ. Kupferianis, 1820,w 4-0e, str. 27. Diss. inaug.
Langiewicz Józef, syn Wojciecha, brat

dyktatora Maryana, urodz. 1826 r. w Kro-toszynie, do gimnazyum uczęszczał w Trze-
mesznie, nauk lekarskich słuchał od r. 1846



Łanglebert—Laskiewicz.

w Gryfii a później (1848 — 1850) w Wro-
cławiu.
De diabete mellito. Vratislaviae, Storch, 1850,

w 8-ce, k. 2, str. 36. Diss. inaug.

* Langlebert Edm.
Aforyzmy o chorobach wenerycznych. Z drugiego

wydania r. 1875 przetłomaczył Dr. Jan Ohądzyński,
prymaryusz przy głównym szpitalu lwowskim, z do-
datkami o jodzie ze stanowiska kliniczno-praktycz-
nego, o wstrzykiwaniach podskórnych z dwusinku
rtęci i o kile dziedzicznój. Lwów, nakł. aut., 1876,
w 8-ce, str. 255. Ocenił Obtułowicz w Przegl. lek.
1877, Nr. 22, str. 264.
Kiła dziecięca. Ustęp z dzieła D-ra Edm. Langle-

berta p. n. Traitó thóorique et pratique des maladies
vónóriennes. Tłom. Władysław Kochański. (Przegl.
lek., 1872, Nr. 32, 33, 34, 37, 33, 39).

Langmajer Józef, sprowadzony do Wilna
za rektorstwa M. Poezobuta, wykładał
medycynę wewnętrzną i farmakologią.
Miał on pierwszy w r. 1790 urządzićw Wil-
nie klinikę lekarską. Klinikę po nim objął

E. Spitznagel a katedrę patologii i materyi
medycznój Becu.
—_Por. Lafontaine: Chir. med. Abhandlungen, str.

258.

Langowski Marceli, początkowo oddawał
się aptekarstwu, późnićj słuchał nauk le-

karskich w Moskwie. W latach 1857—1865
pełnił słażbę lekarską w szpitalu św. Du-

cha w Warszawie; późnićj został lekarzem

policyjnym, i na tym urzędzie przed kilku
laty życia dokonał.

Typhus abdominalis. Owrzodzenie kiszek. Wy-
zdrowienie. (Tyg. lek.. 1847, Nr. 9).
Mechaniczne leczenie krupu. (Tamże, 1847, Nr.14).
Kilka uwag nad artykułem p. Sokołow w Nr. 4

Tyg. lek. 1848 r. umieszczonym. Amputacya uda

w dolnćj trzecićj części i kilka uwag nad siarczy-
kiem 1-ym żywego srebra. (Tamże, 1848, Nr. 25).

Zapalenie arteryi głównój i szyjnej (aortitis et
carotitis). (Pam. tow. lek. warsz. T. XXX, 1853,
str. 222). E

Zropienie błony śluzowćj krtani i ropień jćj

chrząstki, połączone z obrzękłością nagłośni. (Tam-
że, T. XXXIII, 1855, str. 31).

Oroup v. laryngitis psendo-membranacea. (Tam-

że, T. XXXVI, 1856, str. 222).
Sprawozdanie z prac i czynności Tow. lek. warsz.

w r. 1856 dokonanych. (Tamże, T. XXXVII, 1857,

str. 18),
Wodna puchlina tkanki komórkowatćj podskórnój

całego ciała pierwotna (anasarca totius corporis
idiopatica). (Tamże, T. XL, 1858, str. 45).

Zapalenie rdzenia przedłużonego i rdzenia pacie-

rzowego (myelitis acuta). (Tamże, T. XLIV, 1860,

str. 354). Rozprawy nad powyższą obserwacyą. Pos.

20 list. 1860 r. (Tamże, T. XLIV, 1860, str. 401).
Sprawozdanie z oddziału chorych gorączkowych

w szp. św. Ducha. (Tamże, T. XLVII, 1862, str. 249).
Gruźlica, plewritis, empyema. (Tamże,T.XLVIII,

1862, str. 250).
Przebieg ospy rodnićj w r. 1863. (Tamże, T. L,

1868, str. 152) >

Wyższość wód mineralnych sztucznych nad natu-
ralnemi sprowadzanemi z zagranicy. (Tamże, T.
LXIV, 1870, str. 16, 18).
wypadek sekeyi po suchotach płuc i długoletnićj

głuchocie. (Tyg. lek., 1863, Nr. 12).

263

O inhalacyach i użyteczności tój metody leczenia.
Według dzieła Levin'a, z dodatkiem własnych spo-

strzeżeń. (Gaz. lek., T. VI, 1869, str. 722 — CASE.

VII, 1869, str. 347 — 850, 395 — 399, 406—408, 428
do 429).
Sprawozdanie z ruchu chorych, leczonych wodami

mineralnemi sztucznemi w instytucie przy Krasiń-

skim ogrodzie, jako tóż używających inhalaeyj za r.

1870. (Tamże, T. IX, 1870, str. 540—344). ;
O owrzodzeniach żołądka. (Pam. tow. lek. warsz , T.

1878, str. 626—684).

Laskiewicz Antoni Jan, do medycyny
przykładał się w Rzymie. W r. 1727, 15

października wcielony został do grona
członków wydziału lekarskiego akademii
jagiellońskićj, w którćj następnie był pro-

fesorem. Miał wykładać fizyologią. Umarł
12 kwietnia 1450 r.
, m medica de podagra. Oracoviae, 1727, fol.,

Fulerum eollabentis naturae solidum medicina seu

oratio in laudem ejusdem. Oracov., typ. acad., 1727,

fol. k. nl. 15. Ded. Jerzemu Marcinowi Ożarow-
skiemu.

Por. Roczn. wyd. lek. II, 51. III, 446. Janozki:

Lex. d. jezt. leb. Gelehrt. in Pohlen, II, 65.

Laskiewicz de Friedensfeld Adolf Fran-
ciszek Ignacy, ur. 1816 r. w Krakowie
ukończywszy liceum w mieście rodzinnóm;
rozpoczął tamże w r. 1832 studya lekar-

skie; w r. 1835 przeniósł się do Wrocławia
i tam 1840 r. stopień doktorski osiągnął.

Przez lat 20 trudnił się wykonawstwem
lekarskióm w Rosyi, początkowo w Sim-

birsku; brał udział jako lekarz w wojnie

krymskićj a najdłużej przebywał w Pe-

tersburgu, gdzie był ordynatorem w szpi-

talu kalinkińskim. W r. 1868 przeniósł się

do ILiwowa i tu w r. 1870 życia dokonał,
Nonnulla de umbiliei formatione et morbis. Vrati-

slaviae, Freund, 1840, w 4-ce, str. 20. Diss. inaug.

Laskiewicz de Friedensfeld Alfred Ignacy,
syn poprzedzającego, urodził się 10 marca

1852 r. w Oranienbaumie. Do gimnazyum
uczęszczał w Petersburgu a w r. 1869 zasz-

czycony złotym medalem zapisał się na

wydział lekarski wszechnicy wiedeńskićj,

Ukończywszy nauki lekarskie w r. 1874,
wnet został demonstratorem w pracowni

fizyologicznój wiedeńskićj; obowiązki te

spełniał do r. 1878, a równocześnie (1874—

1877) pracował jako praktykant w klinice

okulistycznój prof. Arlta. W tym czasie

wygotował kilka tysięcy preparatówmi-

kroskopowych, przedstawiających najcie-

kawsze i nader rzadkie okazy z histologii

normalnój i patologicznój człowieka i zwie-

rząt. Preparaty te służyły wielu uczonym

do nowych badań i ważnych publikacyj

a przedstawione na JII zjeździe lekarzy
i przyrodników w Krakowie (1881) ogólny

wzbudziły podziw. Stopień doktora wszech
nauk lekarskich osiągnął w kwietniu 1876

roku. W r. 1877 opuściwszy klinikę prof.
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Asrlta, został praktykantem w klinice psy-
chiatrycznćj prof, Meynerta, 1878 r. miano-
wany sekundaryuszem tego oddziału; rów-
nocześnie w latach 1877 i 1878 pelnił obo-
wiązki asystenta prywatnego prof. J. Neu-
manna w klinice chorób skórnych. W grud-
niu r. 1878 wydział krajowy przeznaczył
Laskiewicza na posadę prymaryusza szpi-
tala dla obłąkanych wKulparkowie. Z obo-
wiązków tych zrezygnował i od grudnia
r. 1880 z całą gorliwością oddaje się lecze-
niu chorych obłąkanych w tymże szpitalu
w charakterze sekundaryusza.
Z kliniki okulistycznój prof. Arlta w Wiedniu. Za-

palenie kiłowe chrząstki powieki górnćj (tarsitis
gummosa). (Przegl. lek., 1876, Nr. 3).

Rzadki przypadek zwyrodnienia warstw przednich
rogówki. (Tamże, 1876, Nr. 27, 23).
Nowotwór (włókniako-mięsak) nerwu wzrokowe-

go wielkości małego jaja kurzego. Wytrzeszczak
(exophthalmos) największego stopnia. (Tamże, 1876,
Nu. 30).
Zaćma w oczach beztęczówkowych

cataracta mollis). (Tamże, 1876, Nr. 32).
Toż, po niemiecku. (Klin. Monatsbl. f. Augenheil-

kunde, 1677, str. 319, 357). ;
Rzadki przypadek choroby spojówkowćj (toczeń

spojówki i rogówki). (Przegl. lek., 1876, Nr. 41, 48,
49, 50, 51).

"Toż, po niemiecku.
kunde, 1876, str. 377).
O rozszerzeniu naczyń chłonnych spojówki w choro-

baeh oka. (Lymphectasia conjunctivae). (Tamże,
1877, Nr. 28, 29).
Ueber Lupus d. O mjunetiva u. Qornea, und ueber

das Vorkommen von Riesenzellen in der erkranktenBindehaut d. Auges. (Allg. W. med. Ztg., 1817, Nr. 7—
37). Sprawozdanie z tój praey podał Machek
w Przegl. lek., 1818, str. 177.
Dwa przypadki prawdziwego zapalenia kiłowego

chrząstki powiekowćj (tarsitis syphilitiea). (Przegl.
lek., 1877, Nr. 85, 36, 37).
Szezególny rodzaj przewlekłego zapalenia spojów-

kii rogówki czy tóż nowotwór złośliwy (gruźlica albo
Joczeń?) Wyłuszczenie gałki wrazz wycięciem spo-
jówki powiekowćj. (Tamże, 1878, Nr. 1,20).

(irideremia;

(Klin. Monatsbl. f. Augenheil-

Sprawozdanie o zjeździe psychijatrów we Wied-
niu. (Tamże, 1878, Nr. 31, 38),
Z kliniki chorób nerwowych i umysłowych prof.

Meynerta we Wiedniu. Przypadek nowotworu w oko-
liey: mostu Varola. Powikłania zboczeń nerwowych
ze szczególnego rodzaju objawami psychicznemi.
(Famże, 1878, Nr. 14, 15, 20, 21).
Przypadek zboczeń umysłowych powstałych praw-

dopodobnie wskutek przewlekłego otrucia nikotynem
io zmianach nerwowych i psychicznych w ogóle,
wywołanych otruciem tytuniowóm. Rzecz czytana
w Tow. psychijat. wiedeńsk. na posiedzeniu z d. 29
maja 1878 r. (Tamże, 1878, Nr. 29).

Toż, po niemiecku. (Psychiatrisches Centrallb.,
1878, str. 107—117).
O wystawie w zakładzie dolno-austryjackim dla

obłąkanych z powodu 25 roczniey założenia tegożurządzonćj. (Przegl. lek., 1878, Nr. 34).
Przypadek gruźliczego przeistoczenia gruczołówoskrzelowych i nerwu wzrokowego.Wytrzeszczak.

Wyłuszczenie gałki wraz z nowotworem. Zwyrod-
nienie gruźlicze części skrzyżowania nerwu wzroko-
wego. Śmierć wskutek gruźliczego zapalenia opon
miękkich mózgu. (Tamże, 1878, Nr. 40, 41).

Laskiewicz—Latkowicz.

Z kliniki psychijatrycznćj prof. Meynerta w Wied-
niu. Przypadek zadumy pod postacią obłąkania
z_omamami przebiegającój; wyzdrowienie. (Tamże,
1878, Nr. 48, 49).
O leczeniu padaczki atropiną i bromkiem potassu.

(Tamże, 1881, str. 43, 67).
O użyciu chlorku apomorfinu w szale gwałtownym.

(Dziennik III zjazdu... Nr. 5, 6
Nadto umieszezał liczne sprawozdania z prace nau-

kowych w Przeglądzie lek., w klin. Monatsbl. f. Au-
genheilkunde, wOentralbl. f. Augenheilkunde, w Jahrb.
f. Augenheilkunde.
Laskowski Jan Chrzciciel.
De exostosi. Vilnae, typ. congreg. Missionis, 1812,

w 8-ce. str. 19. Diss. inaug.

Laskowski Piotr, ur. w Środzie 1836 r.,
do gimnazyum uczęszczał w Poznaniu
i w Trzemesznie, medycyny od r. 1856 słu-
chał w Wrocławiu a późnićj (1839—1840)
w Berlinie.
De peritonitide ex perforatione processus vermieu-

laris. Berolini, G. Schade, 1840), w 8-ee, str. 31.
Diss. inaug.

Laskowski Zygmunt. ur. 19 stycznia 1841
roku w Warszawie, ukończywszy nauki
gimnazyalne w rodzinnóm mieście w r. 1858,
wstąpił do nowootworzonćj akademi me-
dycznój. Opuściwszy kraj, po kilkomie-
sięcznym pobycie w Paryżu, wyjechał do
Anglii i tam w Cambridge i Londynie od-
dawał się studyom lekarskim. W r. 1865
przeniósł się do Paryża a w dwa lata póź-
nićj stopień doktorski otrzymał. I. z zami-
łowaniem oddawał się anatomii: w Cam-
bridge pod Humphrey'em, wParyżu praco-
wał pod kierunkiem Sappeya. W r. 1869
rozpoczął wykłady anatomii i chirurgii
operacyjnćj w szkole lekarskićj paryzkićj,
jako docent (professeur libre). Za zasługi,
jakie oddał Francyi podczas oblężenia Pa-
ryża 1871 r., otrzymał tytuł i prawa oby-
watela francuzkiego a nadto zaszczycony
został krzyżem kawalerskim legii honoro-
wćj. W r. 1875 powołany został do Giene-
wy, gdzie na zlecenie miejscowój Rady
Stanu urządził szkołę lekarską i objął
w nićj katedrę anatomii. L, znany jest Ja-
ko dzielny anatom i wynalazea nowego
sposobu balsamowania i przechowywania
preparatów anatomicznych.

Etude sur I'hydropisie enkystóe de Fovaire et son
traitement chirurgical. Thtse. Paris,Delahaye, 1867,
w 8-0e, str. 111.

Observation sur la mótrite parenchymateuse, re-
eueillie dans le service de M. Guencau de Mussy.
(Reforme módieale, 1866),

Proećdć de conservation des cadavres et des pró-parations anatomiques. _ Gentve, 1878, w Ś8-ce,str. 15. Sprawozdanie podał H. Kadyi. (Przegl. lek.,1878, Nr. 15).
Latkowicz Sebastyan, pierwsze stopnienaukowe uzyskał w Krakowie w latach

1599i 1604; nauk lekarskich słuchał w Pad-
wie; w r. 161411620 był dziekanem wy-
działu filozoficznego. Umarłzzarazy 1622 r.

Por. Oettinger: Rys... 232,



Latos—Lazaroni.

Latos, Latosius, Latosinius, Latosiński, La-
toszynski lan, lekarz, matematyk i astrolog,
ur. w Krakowie 1539r., stopień filozoficzny
otrzymał w akademii jagiellońskićj 1563 r.
Ukończywszy nauki lekarskie w Padwie,
w r. 1588 wcielony został do grona człon-
ków wydziału lekarskiego krakowskiego
a w r.1584 pierwszy zajął katedrę, ustano-
wioną w r. 1569 przez Piotra z Poznania.
Wystąpił jako przeciwnik kalendarza gre-
goryańskiego, wykazał w nim niedokład-
ności a natomiast swój układ przedstawiał;
czóm zniechęcił ku sobie członków akade-
mii. Usunięty z profesury, udał się 1602 r.
na Wołyń do ks. Konstantego Ostrogskie-
go, wojewody kijowskiego, który z całą
Rusią nowy kalendarz odrzucał. Tam pisał
wiele przeciw nowemu kalendarzowi. Pis-
ma te wywołały liczne odparcia Wojciecha
Rościszewskiego, Szczęsnego Żebrowskie-
go, Sakowicza a nawet Brosciusza. W koń-
cu L. uznawszy swój błąd, wrócił do Kra-
kowa i tu umarł w początkach XVII
wieku.

Quaestio pro incorporatione sui inter professores
medieae faeultatis in uniy. eracov. Oracoviae, La-
zar., 1582.

Obwieszczenie przypadków, z znaków niebieskich,
od Roku Pańskiego 1572 aż do Roku przyszłego
1589, z którego każdy może pewnie, rzeczy przyszłe,
obaczyć: eo za skutki będą tak z rewolucij rocznych
jako też z zaćmienia słońca i miesiąca. Napisane
przez mistrza Jana Latosa z Krakowa, sławney na-
uki krakowskiey astronoma: ile mogło być napil-
niey. Kraków, Stan. Szarffenberg, 1572, w 8-ce,
k.24, druk gocki. Ded. Mikołajowi Radziwiłłowi,
wojewodzieowi wileńskiemu.

Kalendarz na r. 1590.
, Prognostieum de regnorum ac imperiorum muta-
tionibus ex orbium coeli, syderumque motu et lumine
vario in haee tempora ineidentibus, maxime vero de
Christianorum contra Tureas successu diligentissi-
me eonseriptum et publicae utilitatis gratia editum.
(Cracoviae), 1594, k. nl. 12. Ded. ces. Rudolfowi II.

Kometa z podziwieniem, która się ukazała r. 1596,
dni miesiąca Lipea, pod znakiem niebieskim Helices
albo niedźwiadka więtszego przez... przed tym po-
wiedana a teraz skutecznie widziana, a tak iey prze-
stroga z pilnością opisana. Kraków, Woj. Kobyliń-
ski, 1596, w -t-ce, 5 ark. Ded. Januszowi X. Ostrog-
skiemu, kasztelanowi krak.

Srogiego a straszliwego zaćmienia słonecnego tak-
że dwoyga miesiącowego na rok pański 1598 przy-
padającego krótkie skutków opisanie. Do tego przy-
stępują efekty złączenia obudwu niefortun Saturnu-
sa i Marsa w znaku niebieskim w Wadze przez Ja-
na Latosa doktora w lekarstwiech z pilnością uczy-
nione.

Przestroga, rozmaitych przypadków, z nauki
gwiazd y obrotów niebieskich na ;rok pański 1599,
trzeci po przestępnym, a od stworzenia świata 5561.
Przez Jana Latosa, Doktora w Lekarstwiech pilnie
napisana. B. m. dr., w 16-ee, ark. 3!p, druk gocki.
Ded. Alexandrowi ks. Ostrogskiemu.

Przestroga rozmaitych przypadków z nauki gwiazd
y obrotów niebieskich na rok pański 1602 pospolity,
a od po: świata 6182. Przez Jana Latosa,
Doktora w lekarstwiech pilnie napisana. Na meri-
dian Ostrogski. W 16-cee, ark. 3, druk. gocki. Ded.
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Bernardowi Maciejowskiemu, biskupowi krakow-
skiemu.
Przestroga przyszłego znacznego na świecie od-

mienienia. Kraków, 1595.
Nowa poprawa kalendarza. B. m. dr.i r.
Strażnik opowiada przypadki. które za sobą po-

ciągnie złączenie SaturnusaiMarsa r. 1596. Kra-
ków, 1596.

Broszury o poprawie Kalendarza przeciw Wojcie-
chowi Rościszewskiemu, Szczęsnemu, Zebrowskiemu
iinnym; którzy znów nie byli Latosowidłużni, jak
tego dowodzą pisma: Latosie cieie albo dialog oKa-
lendarzu Latosowym, 1604. Respons Zimnusa Lato-
sowi na jego diskursy ze strony kalendarza popra-
wionego.

Por. Maciejowski: Polska... I, 299. IV, 139. Siar-
czyński: I, 267. Bentkowski: II, 311. Łukaszewicz:
Hist. szkół, I, 49. Starovolscius Hecatontas: Nr. LIV,
str. 80. Roczn. wyd. lek. III. 441. Wiszniewski: IX,
501 — 504. IV, 164. VII, 369. Chodyniecki: II, 3.
Oettinger: 1. c. 124, 191. Żebrawski: 201—204, 220.

Lauerman Jan, syn rajcy m. Lublina Da-
wida Lauermana. doktór medycyny i pra-
wa, um. w Lublinie 30 marca 1648 r. w 36
roku życia.

Por. Monum. Sarm., 726.

* Launay Dr.
Apteka domowa Pana de Launay, doktora fran-

cuzkiego, w którćj znajdują się lekarstwa wyborne
i doświadczone na choroby znaczniejsze i częścićj
zdarzające się z opisaniem skutków i sposobu zaży-
wania tychże lekarstw. B. w. m. ir., fol.. 2 k.

Laupman Henryk E., medyko - chirurg
i prosektor zootomii w uniw. wileńskim.
O kuciu koni i obchodzeniu się z kopytami tak

zdrowemi jako i choremi. Instrukeya według zasad
Langenbachera dla korzyści uezniów weterynaryi
przy ces. uniw. wileńskim. Wilno. Zawadzki. Cz. I,
1827, w 8-ce, str. VIII, 125, 3 tab. Cz. 1I, 1828,
w 8-ce, str. 102.
O wypychaniu i zachowaniu zwierząt klas wszyst-

kich, oraz urządzaniu i utrzymaniu ich po gabine-
tach historyi naturalnćj, dla użytku przełożonych
nad gabinetami, uczących się i amatorów historyi
natoralnój lub myśliwych. Wilno, w druk. Manesa
i Zymela, 1829, str. VI, 220, nl. 14, 23 tab.

Laurentowski Wojciech, ur. w Winiarach
1854 r., do gimnazyum uczęszczał w Po-
znaniu, medycyny uczył się (1873 — 1879)
w Wroclawiu.

Beitrige zur Radcailoperation der Hernien. Bre-
slau, Lindner, 1379, w 8-ce, str. 26. Diss. inaug.

Laurysiewicz Modest, rodem z Klątwy.
De fistulis vesico-vaginalibus earumque sananda-

rum methodo, quae dicitur amerieana. Vratislaviae,
typ. J. Neumanni, 1862, w 8-ce, str. 23. Diss.
inaug.

Lazaroni Lanfrancus Paweł, rodem zRe-
cyi, opuściwszy z powodu zatargów religij-
nych kraj rodzinny, przybył w początkach
XVII wieku do Torunia. 30 lipca 1604 r.
uzyskał pozwolenie do praktyki lekarskićj,
z zapewnieniem 100 talarów rocznego wy-
nagrodzenia. Posada fizyka miejskiego, na
którą przez Radę został przedstawiony,
7 listopada 1611 r. była mu odmówioną.
Umarł 16 czerwca 1647 w Toruniu.

Por, Zernecke: 180. ?
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* Lazarus Julius.
De plica polonica. Berolini, typ. fratrum Schle-

singer, 1848, w 8-ce, str. 27. Diss. inaug,

Lebel Ignacy, ur. 1793 r. we wsi Grzy-
bowie, w powiecie słonimskim; ukończyw-
szy nauki szkolne u ks. dominikanów
w Grodnie w r. 1811, udał się do Wilna
dla studyów lekarskich. W r. 1819 otrzy-
mał stopień lekarza I klasy. W r. 1821
wszedł do slużby wojska polskiego jako le-
karz batalionowy, w rok późnićj posunięty
został na lekarza sztabowego pierwszego
pułku strzelców konnych. W r. 1828 uwol-
niony na własne żądanie od służby wojsko-
wćj, pewien czas przebywał w Suwałkach,
skąd przeniósł się na stałe zamieszkanie do
Warszawy. W latach 1838 — 1840 pelnił
obowiązki akuszera przy urzędzie lekar-
skim województwa mazowieckiego i ka-
liskiego; w tym czasie (1839) Rada ogólna
lekarska Królestwa Polskiego przyznała
mu stopień doktora medycyny. Obrany
członkiem tow. lek. warsz. 1836 r., był je-
go sekretarzem dorocznym w latach 1839—
1846. Od czasu zawiązania się wydawnie-
twa Pamiętnika tow. lek. L. początkowo
należał do grona redakcyjnego, a następ-
nie od r. 1840 do 1851 sam jeden był re-
daktorem tego czasopisma. Um. r. 1861.
O nagannym zwyczaju używania merkuryuszu

słodkiego do leczenia wszystkich prawie chorób.
Warszawa, druk, Łątkiewieza, 1829, w 8-ce, str. 66.
O kuracyi wiosennój Warszawa, druk. Łątkie-

wieza, 1830, w 8-ce, str. 40.
Uwagi nad pismem D-ra Malcza, o cholerze indyj-

skićj wydanóm r. 1831 w miesiącu listopadzie. War-
szawa, 1832, w 8-ce, str. 62.
O wpływie zimna na ciało ludzkie, o szkodach ja-

kie zrządza i o sposobach zaradzenia onym. War-
szawa, 1833, w 8-ce, str. 48,
- © kąpielach wiślanych w czasie lata. Warszawa,
druk. Łątkiewicza, 1835, w 16-ee, str. 23.
O użyciu wodojodanu potażu w leczeniu zapaleń

błony przykostnój i zastarzałego reumatyzmu sta-
wów. (Pam. tow. lek. warsz. T. I, 1837, str. 96).
„Porównanie eholery u starożytnych lekarzy zna-

nej, z cholerą dziś w Europie grasującą. (Tamże, T.
I, 1837, str. 112).
Uwagi nad naturą cholery i jój leczeniem. (Tam-

że, T. I, 1837, str. 505),
Zdarzenie zapalenia krtani (eroup). (Tamże, T. I,

1837, str. 630).
Gorączka przerywana utajona (febris intermit-

tens larvata). (Tamże, T. II, 1839. str. 244).
O stawianiu pijawek. (Tamże, T. II, str. 375).
Hydrosudopatia czyli sposób leczenia zasadzony

na połączonćm działaniu zimnćj wody z podniece-
niem przeziewu skórnego. (Tamże, T. Il, str. 411).
Kilka zdarzeń uleczonych suchot płucnych skrofu-

licznych w zakresie rozwijania się. (Tamże, T. II,
1839, str. 611).

O naturze choroby tyfusu. (Tamże, T. III, 1840,
str. 129).

Zdanie sprawy z czynności Tow. lek. warsz. w r.
1839 przez... czytane na publicznóm posiedzeniu d. 14
stycznia 1840. (Tamże, T. III, 1840, str. 2).

Toż, za r. 1840. (Tamże, T. V, 1841, str. 2).
Toż, za r. 1841. (Tamże, T. VII, 1842, str. 1).

Lazarus—Lebiedziński.

Toż, za r. 1842. (Tamże, T. IX. 1843, str. 1).
"Toż, za r. 1843. (Tamże, T. XI, 2 p., 1844, str. 161).
Toż, za r. 1844. (Tamże, T. XIII, 1845, str. 8, 199,

T. XIY, 1845, str. 53).
Toż, za r. 1845. (Tamże, T. XV, 2 p. 1846, str. 34.

T. XVI, 1846, str. 59).
Zapalenie serca. (Tamże, T. VII, 1842, str. 232).
Róża ręki, cięcia w nićj głębokie przed ukazaniem

się znaków ropienia, gangrena; śmierć. (Tamże, T.
X, 1843, str. 82),
Wyrośle grzybowate w pęcherzu

(Tamże, T. XII, 1844, str. 65).
Nauka lekarska i jój sztuka, ezyli lekarz uczony

i lekarz szczęśliwy. (Tamże, T. XII, 1844, str. 78).
RE belladonną. (Tamże, T. XII, 1845,

str. 212).
Zapalenie płuc. (Tamże, T. XV, 1846, str. 9. T.

XVII, 1847, str. 38). ;
Zdanie sprawy z czynności redakcyjnych Pamięt-

nika tow. lek. warsz. z r. 1840. (Tamże, T. XVII,
1847, str. 100, 104). ź
Uwagi nad opisem epidemii chorób (1846). Tyfus.

(Tamże, T. XVIII, 1847, str. 52). ż
O stanie lekarskim. Rzecz czytana na posiedzeniu

publieznóm 1847 r. (Tamże, T. XVIII, 1847, str. 63).
Opowiadania dotyczące nauki i praktyki lekar-

skićj w ogólności. (Tamże, T. XIX, 1848, str. 245. T.
XX, 1848, str. 215).

Hemoroidy. (Tamże, T. XX, 1848, str. 225).
Niektóre uwagi o niepłodności małżeńskićj. (Tam-

że, T. XXI, 1849, str. 8). -
Zapalenie błony przewodu pokarmowego, jakoby

choleryczne. (Tamże, T. XXI, 1849, str. 95).
Zaraźliwość eholery. (Tamże, T. XXI, 1849,

str. 161).
Choroba serea. Kilka słów nad użyciem napar-

stnicy w chorobach tego trzewu. (Tamże, T. XXI,
1849, str. 260). ,
O puszczaniu krwi. (Tamże, T. XXII, 1849, str.

163. T. XXIII, 1850, str. 1).
Nieczystości żołądkowe (gastricismus). (Tamże, T.

XXX, 1853, str. 226).
Rodowód lekarzy wykonywających sztukę bez ma-

rzeń naukowych i bez mamienia świata chełpliwemi
radami pod okazałą cechą doświadczenia. (Tamże,
T. XXXIX, 1858, str. 169. T. XL. 1858, str. 67, 192.
T. XLII, 1859, str. 88, 247. T. XLIV, 1860, str. 147).

Lebel Kazimierz, syn poprzedzającego,
rodem z Warszawy, obecnie praktykuje we
Francyi.
De la grossesse multiple. Paris, Le Franęois, 1869,

w 8-ce, str. 76. These.
* Lebert Herman.
Choroby na:zędzi oddychania i krążenia według

Leberta. „Grundziige der irztliehen Praxis* opraeo-
wał Dr. Anastazy Mizerski. Toruń, F. T. Rakowiez,
SA J. Buszezyńskiego, 1669 — 1873, str. IV, 373

VEET
Lebiedziński Antoni ur. 17 stycznia 1821

roku w Choroszczy, w powiecie białostoc-
kim; do gimnazyum uczęszczał w Białym-
stoku, do medycyny przykładał się (1841—
1846) w Moskwie. Początkowo był leka-
rzem m. Biały, w gubernii besarabskićj;
r. 1850 mianowany lekarzem powiatowym
tamże; w r. 1856 przeniósł się na takąż po-
sadę do miasta Sokółki w gubernii gro-
dzieńskiej, Lata 1863 — 1867 spędził na
przymusowym pobycie na dalekim wscho-
dzie. W r. 1867 wrócił do kraju i osiadł
w Warszawie i tu od r, 1869 jest lekarzem

moczowym.



Le Brun.

Domu schronienia starców ś. Duchai P.
Maryi, od r. 1870 lekarzem w instytucie
ś. Kazimierza a nadto w r. 1880 aa mia-
nowany pomocnikiem inspektora lekarskie-
go gubernii warszawskićj.

Kwestya sztucznego poronienia przy nieustają-
cych wymiotach. (Pam. tow. lek. warsz. T. LXV,
1871, str. 118).
Wydobycie łożyska po porodzie w 8-ym miesiącu,

peritonitis; śmierć. (Tamże, T. LXVII, 1872, str. 17).
Zaburzenie w n. przydatkowym Willisa. (Tamże,

BE LXXI, 1875, str. 511).

Le Brun Aleksander Antoni, najznakomit-
szy lekarz operator polski w nowszych
czasach, ur. w Warszawie 12 maja 1803 r.;
ukończywszy nauki w konwikcie pijarskim
na Żoliborzu, zapisał się na wydział lekar-
ski uniwersytetu warszawskiegoi 18 paź-
dziernika 1824r. stopień magistra medycy-
ny i chirurgii otrzymał. Lata 1825 — 1828
przepędził na wycieczce naukowćj po
Niemczech, Anglii a przeważnie Francji.
30 marca 1827 r. osiągnął w szkole lekar-
skićj paryzkićj stopień doktora medycyny,
który mu późnićj Rada lekarska Królestwa
w r. 1888 potwierdziła. Wróciwszy do kra-
ju 1828 r., wkrótce (29 sierpnia 1829 r.)
został mianowany ordynatorem szpitala
Dzieciątka Jezusź a w r. 1840 naczelnym
lekarzem tegoż szpitala; obowiązki te speł-
niał aż do zgonu. Równocześnie w latach
1836 — 1840 zawiadywał jako lekarz na-
czelny Domem Zdrowia na Ordynackióm;
był członkiem honorowym Urzędu lekar-
skiego a późnićj i Rady lekarskićj Króles-
twa. W r. 1860 objął ster klinikiiwykład
chirurgii operacyjnój w warsz. akademii
medyko-chirurgicznćój; katedrę tę utrzymał
i w Szkole Głównej, piastując równocześ-
nie do r. 1866 dostojeństwo dziekana wy-
działu lekarskiego. L. był jednym z za-
łożycieli i nader gorliwych współpracowni-
ków Pamiętnika tow. lek. warsz, (1837),
Tygodnika lekarskiego (1847) i Gazety le-
karskićj. W latach 1833 — 1886 był sekre-
tarzem, 1849—1854 wiee prezesem, 1854—
1856 i 1866 prezesem warsz. tow. lek. Um.
3 czerwca 1868 r.

Essai medical sur la plique polonaise. Paris, Di-
dot, 1827, w 4-ce, str. VI, 47. Those.
O użyciu kubebów i ich olejku  eterycznego

w leczeniu rzerzączek. (Pamiętnik lek. warsz. 1828,
T. I, str. 383—3%5).

Niektóre wiadomości nad trawieniem robione
=D-ra Beaumont, na młodzieńcu mającym fistu-
ę żołądkową. (Tamże, str. 385).
Krótkie zdanie sprawy z sześcioletnich czynności

lekarsko-chirurgicznych w głównym szpitału war-
szawskim Dzieciątka Jezus. Warszawa, w druk.
przy ul. Rymarskićj, 1836, w 4-ce, str. 36, 2 rye.
Toż, Nr. II, p. t. Pamiętnik chirurgiczny szpitala
Dzieciątka Jezus. Obejmujący zdanie sprawy z czyn-
ności lekarsko-chirurgiecznych w tymże szpitalu w r.
z Warszawa, nakł. aut., 1837, w 4-ce, str. 46,
nl. 2.
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Toż, Nr. III, p. t. Pamiętnik chirurgiczny szpitala
Dzieciątka Jezus. Obejmujący zdanie sprawy z czyn-
ności lekarsko-chirurgicznych w tymże szpitalu w r.
1837. Warszawa, 1838, w 4-ce, str. 29, k. nl. 5.

Zdanie sprawy z prac i czynności Tow. lek. warsz.
w r. 1838, czytane na posiedzeniu ogólnóm d. 3 grud-
nia 1883 r. (Pam. tow. lek. warsz. T. I, 1837, str. 1).

Toż, za r. 1834. (Tamże, T. I, 1837, str. 16).
(Toż, za r. 1885. (Tamże, T. I, 1837, str. 30).
Nadliczbowe sutki pod pachami bez brodawek.

(Tamże, T. I, 1837, str. 13).
Przepuklina pachwinowa uwięziona, operaeya,

w 14 dni wytworzenie się fistuły sterkoralnćj. (Tam-
że, T. 1, 1837, str. 14).
Pokąsanie w twarz przez wilka wściekłego. (Tam-

2e,-P. 1, 1834, str. 196).
Ukąszenie przez żmiję. (Tamże, T.I, 1837, str.

196. ''. XL, 1858, str. 253).
Rozmyślne zszywanie warg sromnych przez dziew-

czynę 18-letnią. (Tamże, T. I, 1837, str. 197).
Operacya krwawa kamienia u dziecięcia miesięcz-

nego, brak kamienia; szczególny stan chorobliwy pę-
cherza. (Tamże, T. I, 1837, str. 199).

Owrzodzenie zewnętrznój tablicy kości czołowćj
natury skrofulieznćj.- (Tamże, T. II, 1839, str. 275).

Hernia cerebralis w okolicy korzenia nosa, pod-
wiązanie; śmierć. (Tamże, T. II, 1839, str. 16).
Wyłuszczenie raka w okolicy przyusznćj; przeto-

ka Ślinna, usunięcie jóej za pomocą przycisku pozo-
stałój części gruczołu Ślinnego. (Tamże, T. II, 1839,
str. 284). ,
Nowy sposób leczenia złamań kości za pomocą

przyrządu niewzruszalnego (appareil inamovible).
(Tamże, T. II, 1839, str. 117).

Zapalenie skrofuliczne stawu ramieniowego (omar-
throcace). (Tamże, T. II. 1839, str. 278).
Amputacye dolnych kończyn. (Tamże, T. II, 1839,

str. 286).
Wyjątki z pamiętnika chirurgicznego szpitala
wm A Jezus w r. 1837. (Tamże, T. LI, 1839,
str. 274).

Aneurysma diffusum art. brachialis: podwiązanie
tętnicy, wyłuszczenie w stawie barkowym. (Tamże,

. II, 1839, str. 288).
Litotomia u 14-letniego chłopca, cięcie boczne, fi-

stuła kiszko-pęcherzowa. (Tamże, T. II, 1839, str.
293).
x przypadki wyłuszezenia piersi kobiecych do-

tkniętych rakiem. (Tamże, T. II, 1839, str. 281).

Guz na tylnćj ścianie gardziela. (Tamże, T. 1II,
1840, str. 73).

Poprzeczna ściągnista: przegroda pochwy macicz-
nej. (Tamże, T. ILI, 1840, str. 78). >
Kamień w pęcherzu moczowym, usiłowania skru-

szenia, litotomia. Chemiczny rozbiór ARA ka-
mienia dokonany przez p. Hann. (Tamże, T. III,
1840, str. 81).

Litotomia, wydobycie drugiego kamienia na piąty
dzień po operacyi. (Tamże, T. II, 1840, str. 85).

Tętniak tętnicy ramieniowćj w stawie łokciowym
uleczony bez operacyi krwawćj. (Tamże, T.1II,
1840, str. 91).
Sprawozdanie lekarskie z czynności szpitala Dzie-

ciątka Jezus w Warszawie r. 1841. (Tamże, T.'VLI,
1842, str. 157).

Toż, za r. 1842. (Tamże, T. X, 1843, str. 195).
Toż, za r. 1848. (Tamże, T. XII, 1844, str. 3).
Toż, za r. 1844. (Tamże, T. XIV, 1845, str. 3).
Toż, za r. 1845. (Tamże, T. XVI. 1846, str. 165).
Toż, za r. 1846. (Tamże, T. XVIII, 1847. str. 171).
Toż, za r. 1841. (Tamże, T. XIX, 1849, str. 167).
Toż, za r. 1848. (Tamże, T. XXII, str . 3).
Toż, za r. 1849. (Tamże, T. XXIV, 1850, str, 3).
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"Toż, za r. 1850. (Tamże, T. XXVII, 2.p., 1852

str. 136). :
"Toż, za r. 1851. (Tamże, T. XXV, 2p., 1851, str.

116 DEXXVI 1601 sw Ir. 1 XXMI, 2, it, 62:
D*XXYN,-1802, 2 py Str „3).

Toż, za r. 1852. (Tamże, T. XXVLI, 1852, str. 43.
0 4 2p., str. 104. T. XXIX, 1853, str. 198,

Toż, za r. 1853. (Tamże, T. XXIX, 1858, str. 267.
T. XXY, 1853, str. 65, 283. T. XXXI, 1854, str. 73).

"Toż, za r. 1854. (Tamże, VT. XXXI. 1854, str. 205.
T. XXXII, 1854, str. 72, 208. T. XXXIII, 1855, str. 46).

Toż, za r. 1855. (Tamże, T. XXXIL, 1855, str.
263. 'P. XXXIV, 1855, str. 90, 290). T. XXXV, 1856,

„str. 124).
sT8% za r. 1856. (Tamże, T. XXXVII, 1857, str.

151. :
Toż, za r. 1857, (Tamże, XXXVII, str. 269, 296.

T. XYXTX, 1858, str. 121).
"Toż, za r. 1858. (Tamże, T. XXXIX, 1858, str. 267.

T. XL, 1858, str. 51, 245. 'P. XLI. 1859, str. 129).
Toż, za r. 1859. (Tamże, T. XLI, 1859, str. 313.

Tr. XLII, 1859, str. 122, 277. TV. XLIII. 1850, str. 167).
"Toż, za r. 1860. (Tamże, XLIV, 1860, str. 111).
Wszystkie te sprawozdania wyszły także w osob-

nych odbieiach.
Tyfus w szpitalu Dzieciątka Jezus w r. 1841.

(Tamże, T. VII, 1842, str. 170).
Kilka przypadków zapalenia płue. (Tamże, T. VII,

1842, str. 173).
Gangrena płuc. (Tamże, T. VII, 1847, str. 148).
Zapalenie mlecza pacierzowego. (Tamże, T. VII,

1842, str. 181).
Typhlitis. (Tamże, T. VII, 1842, str. 183).
Przeniesienie się artrytyczne. (Tamże, BWL

1842, str. 179).
Nowotwór w jamie brzusznój mylnie za wodną pu-

chlinę jajnika uważany. (Tamże, T. VII, 1642,
str. 204).
Operacya kiły zaciśniętćj w pierścieniu brzusznym

iw szyi worka, który zapuszezał się między błony
sznurka nasiennego. (Tamże, T. VII, 1842, str. 219).
Dwa przypadki tętniaka tętnicy podkolanowej;

amputacya; śmierć. (Tamże, i. VII, 1842, str. 214).
Odpiłowanie znacznćj części prawej połowyo

ki dolnćj z powodu nowotworu tój kośei. (Tamże, T.
VII, 1842, str. 215).

Wycięcie zrakowaciałego sznurka nasiennego.
(Tamże, T. VII, 1842, str. 217).
Dwie operacye kamienia pęcherza urynowego.

(Tamże, TP. VII, 1842, str. 219).
Dwa wypadki myotomiae ocularis (w celu ulecze-

nia zćzu) dokonane przez M. Wolfa bezskutecznie.
(Tamże, T. VII, 1842, str. 226).
Wyłuszezenie gałki ocznój. (Tamże, T. VII, 1842,

str. 217).
Kiła pachwinowa zadawniona, jój pęknięcie. wysu-

nięcie się kiszek na zewnątrz, anzs praeternaturalis;
wyzdrowienie. ( lamże, T. VII, 1842, str. 209).

Tenotomia. T. VII, 1842, str. 220).
Wspomnienie lekarskie z podróży odbytój w r.

1842 do Niemiee i Franeyi. (Tamże, T.IX,2 p.
1843, str. 11—67).
a w osobn. odb. Warszawa, 1843, w 8-ce,

str. 66.
Operacya zózu dokonana przez D-ra Chotkow-

skiego. (Tamże, T. X, 1843,.str. 140).
Doświadczenia z lekiem zalecanym przeciw epi-

lepsyi (płuca, serce i wątroba wydobyte z rozpłata-
nego żywcem kreta), dokonywane w szpitalu Dzie-

ciątka Jezus stosownie do wezwania głównego In-

spektora Służby Zdrowia. (Tamże, T. XII, 1844,
str. 63).

Le Brun.

Gorączki połogowe z gangreną, części płeiowyeh.
(Tamże, T. XII, 1844, str. 19). :

Kruszenie kamienia w pęcherzu moczowym pierw-

szy raz dokonane w szpitalu Dzieciątka Jezus (15843).

(Tamże, T. XII, 1844, str. 35).
Przecięcie podskórne muskułów twarzy sparaliżo-

wanój dokonane w szpitalu dzieciątka Jezus p. Dief-
fenbacha. (Tamże, T. XII, 1844, str. 35). z

Operacya zózu dokonana ze skutkiem przezDief-
fenbacha'w szpitalu Dzieciątka Jezus (1848). (Tam-
że, T. XII, 1844, str. 54).
Aneurysma spurium art, tibialis anticae; śmiefć.

(Tamże, T. XIV, 1845, str. 34).
Wrodzony przerost paleów lewćój nogi. (Tamże, T.

XIV, 1845, str. 42).
Wyłuszczenie ramienia ze stawu. (Tamże, T. XIV,

1845, str. 38).
Zwiehnienie w stawie udowym. (Tamże, T. XLV,

1845, str. 230).
Przetoka stoleo-pochwowa wrodzona, utworzenie

otworu stolcowego w miejscu właściwóm. (Tamże,
T. XIV. 1845, str. 41).

Narośl chrząstkowata w brzuchu. zostająca
w związku z macicą. (Tamże, T. XIV, 1845, str. 50).

Wycięcie guza krwawego (angiectasia) na karku
u dwutygodniowego dziecka. (Tamże, T. XIV, 1845,
str. 40).
Uderzenie kamieniem w ezoło, meningitis, trepa-

natio; śmierć. (Tamże, T. XVI, 1846, str. 218).
Nowotwór wyrastający z zatoki ezołowćój, który

zniszczył kość górnoszczękową lewą, dolną ścianę
oczodołu, kość łzową, kość nosową, muszię. lewą,
część kości podniebiennćj i*t. d. (Tamże, 'T. XVI,
1846. str. 219).

Zatrucie lebiodą (komosą). (Tamże, T. XVI; 1846,
str. 193).

Przerżnięcie zupełne przewodu powietrznego w ce-
lu samobójczym; wyleczenie przy prostym opatrunku..
(Tamże, XVI, 1846, str. 197).

Spadnięcie z rusztowania na dwa piętra wzniesio-
nego, porażenie kończyn górnych i dolnych, wylew
krwi do kanału kręgosłupa; Śmierć. (Tamże, T.
XVI. 1846, str. 206). s
Wydalenie z pochwy wieńca maciecznego domowe-

go wyrobu, (kora oblana woskiem). (Tamże, T. XVI,
1846, str, 204).
ż Herniotomia; śmierć. (Tamże, T. XVI, 1846, str.
217).
Tętniak tętnicy podobojczykowej lewej. (Tamże,

T. XVI, 1846, str. 218).
Uwagi nad gorączkami tyfoidalnemi w ogólności

a w szczególności nad epidemią tych gorączek w r.
1845. (Tamże, ©. XVII, 1847, str. 32). S$

Wyłuszezenie ze stawu lewój połowy szezęki dol-
nej i odpiłowanie jej w okolicy pierwszego zęba trzo-
nowego strony przeciwnćj. (Tamże, T. XVIII, 1847,
str. 202).
Aneurysma art. popliteae. (Tamże, T. XVIII, 1847,

str. 205).
Zatrucie 25-iu osób trucizną kiszkową. (Tamże,

T. XVIII, 1847, str. 197. T. XIX, 1848, str. 65).
Wyłuszczenie i odpiłowanie szezęki dolnćj. (Tyg.

lek., 1847. Nr. 5).
Szpital Dzieciątka Jezus, oddz. ehor. umysłowych.

Wodowstręt (Hydrophobia). (Tamże, 1847, Nr. 8)..
Uwagi o anewryzmatach prawdziwych, w szeze-

gólności o anewryzmacie tętna podkolanowego. (Tam-
że, 1847, Nr. 10).

Ciąża zewnątrz maciezna. (Tamże, 1848, . Nr. 24).
Szpital Dzieciątka Jezus. Ważniejsze wypadki

chirurgiczne. Jednoczesne podwójne amputacye,
przy pomocy chloroformu. Rana głowy. Odeięcie
polipa maciey z macieą. (Tamże, 1848, Nr. 50, 51).



Le Brun.

Wylanie krwi w okolicy przedłużonego mlecza
z przyczyny traumatycznćj; śmierć. (Pam. tow. lek.
warsz. T. XIX, 1848, str. 219). AA:
Wyłuszczenie większej połowy szczęki dolnćj.

(Tamże, T. XIX, 1848, str. 69).
Pęknięcie tętnicy i żyły udowej z przyczyny trau-

matycznćj. (Tamże, T. XIX, 1848, str. 205).
Iridectomia z pomyślnym skutkiem dokonana po

raz pierwszy 1847 r. w szpitalu Dzieciątka Jezus.
(Tamże, T. XIX, 1848, str. 217).
Telengiectasia wargi dolnćj; operacya. (Tamże,

T. XIX, 1848, str. 212).
Odszczep wewnętrznój blaszki kości ezołowćj,

przebieg podstępny choroby; śmierć. (Tamże, .T.
XXII, 1849, str. 35). ©

Cholera w r. 1848 w Warszawie. (Tamże, T. XXII,
1849, str. 20).

Złamanie górnćj '/; kości szprychowój, połączone
z jój wywiehnieniem. (Tamże, T. XXII, 1849, str. 33),

Dwie amputacye dokonane u jednego chorego
w tymże samym czasie przez dwóch operatorów.
(Tamże, T. XXII, 1849, str. 40). 1

Operacya kamienia moczowego u osoby dotkniętój
przetoką pochwo-pęcherzową. (Tamże, T. XXII,
1849, str. 35).

Odjęcie polipa macicy wraz z macicą. (Tamże, T.
XXII, 1849, str. 46).

Maciea podwójna o wspólnój pochwie. (Tamże, T
XXIII, 2 p., 1850, str. 25).
Ropień w płacie przednim prawćj połowy mózgu

bez żadnych objawów mózgowych za życia chorćj.
(Tamże, T. XXIII, 2 p., 1850, str. 25).

Złe skutki z nadużycia Środków rtęciowych (zr0-
śnięcie języka z częściami przyległemi). (Tamże, T.
XXIII 2 p, 1850, str. 30). |

Wielki palec ręki prawój urwany przez leje. (Tam-
że, T. XXLV, 1850, str. 46).
Pannus co neae. (Tamże, T. XXIV, 1850, str. 59 .
Wścieklizna (hydrophobia) u człowieka. (Tamże,

T. XXIV, 1850, str. 66).
Ropień w substancyi mózgu; wyzdrowienie. (Tam-

że, T. XXIV, 1850, str. 42). | k
Złamanie kości czołowćj, utrata w nićj substancji,

zebranie ropy pod czaszką na powierzchni mózgu,
zupełna przytomność; wyzdrowienie. (Tamże,. T.
XXIV, 1850, str. 42).
Wyłuszczenie lewój połowy szczęki górnćj z po-

wodu nowotworu w jamie Highmora. (Tamże, 'T.

XXIV, 1850, str. 55). Ł
Chorea Sti Viti. (Tamże, T. XXV, 2 p., 1851, str.

121).
Odra w r. 1851. (Tamże, T. XXVI, 1851, str. 18).
Rana kłóta w okolicy lędźwiowój z wystąpieniem

kiszek na zewnątrz, wyleczenie. (Tamże, T. XXVII,
1802, 2 p. Str At...

Wyłuszezenie ramienia w stawie łopatki; śmierć,
(Tamże, T. XXVII, 2 p., 1852, str. 180).

Zwiehnięcie końca mostkowego obojczyka. (Tam-
że, T. XXVII, 2 p., 1852, str. 181).
Tętniak tętniey podkolanowćj; podwiązanie tętni-

cy udowćj; wyzdrowienie. (Tamże, T. XXVII, 2 p.,
1852, str. 185).
Aneurysma. spurium w przegubiu łokciowym; ope-'

racya; wyleczenie. (Tamże, T. XXVII, 2p., 1852,
str. 186). | ć

Pęknięcie serea. (Tamże, T. XXIX, 1853, str. 117).
Cholera w r.1852. (Tamże, T. XXIX, 1853, str.

200).
Febra apoplektyczna.

str. 245).
Przypadek nadzwyczaj silnego ślinotoku po wcie-

raniach merkuryalnych (po 3 — 4 kwart dziennie).
(Tamże, T. XXXIV, 1855, str. 325)..

(Tamże, T. XXXII, 1854,
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Użycie po raz pierwszy w Warszawie ugniatacza
Chassaignae'a do odjęcia raka piersi i polipa maci-
cy. (Tamże, T. XXXVII, 1857, str. 27).
Tożsamość ospy rodnićj i waryoloidów. (Tamże,

T. XXXVII, 1857, str. 159).
Róża zstępująca (erysipelas descendens). (Tamże,

T. XXXYVEI, 1857, str. 275).
Awątroby. (Tamże, T. XXXVII, 1857, str.

de
Tracheotomia dokonana pierwszy raz w szpitalu

Dzieciątka Jezus przez Korzeniowskiego. (Tamże,
T. XXXVII, 1857, str. 290).
Wspomnienia lekarskie z podróży odbytćj za gra-

nicę w r. 1857. (Tamże, T. XXXIX, 1853, str. 32).
Olbrzymi przerost i przeistoczenie wątroby. (Tam-

że, T. XXXIX, 1858, str. 272).
Aneurysma aorty piersiowój, objętości głowy ludz- .

kićj. (Tamże, T. XXXIX, 1858, str. 277).
Zvanienie tętnicy udowój; podwiązanie tójże nad

wiązadłem Puparta; Śmierć. (Tamże, T. XXXIX,
1858, str. 277).

Zwężenie cewki moczowćj; przecięcie uretrotomem
Civiale'a dokonane przez Korzeniowskiego. (Tamże,
T. XXXIX, 1858, str. 280).

Połknięcie szpilki; wyjście jej w trzy tygodnie
otworem stoleowym. (Tamże, T. XL, 1858, str. 54),
Aneurysma art. bsachialis, podwiązanie tętnicy,

odjęcie członka powyżój łokeia; śmierć. (Tamże, T.
XL, 1858, str. 61).

Exostosis na prawóm policzku.
1858, str. 62). ć

Złamanie i zaklęśnięcie kości bocznych głowy; tre-
panatio; przytomność zachowana przez cały czas
choroby. (Tamże, T. XL, 1858, str. 252).

Złamanie goleni, delirium nervosam; śmierć. (Tam- .
że, T. XL, 1858, str. 249). ,

Odjęcie polipa nosa, głęboko zapuszezającego się
do gardła za pomocą galwano-kaustyki. (Tamże, T.
XL, 1858, str. 253).
Gorączka połogowa w szpitalu Dzeciątka Jezus.

(Tamże, T. XLI, 1859, str. 130).
Aleoholismus. (Tamże, T. XLI, 1859, str. 315).
Rezekcya stawu kolanowego dokonana przez Ko-

rzeniowskiego w szpitalu Dzieciątka Jezus. (Tamże,
P. XBI. 1859515519),
Trepanacya czaszki u dwóch młodych chłopców.

(Tamże, T. XLII, 1859, str. 138).
Odpiłowanie środkowój części kości szczęki dolnćj.

(Tamże, T. XLII, 1159, str. 279).
Guz rakowaty osadzony na grubćj szypule w sa-

mym otworze pępkowym. (Tamże, T. XLII, 1859,
str. 140).

Tętniak tętnicy domózgowćj, podwiązanie tętnicy
szyjowój wspólnćj; wyleczenie. (Tamże, T. XLII .
1859, str. 143).
Operacya ogromnego guza twarzy i szyi dokonana

w szpitalu Dzieciątka Jezus przez Langenbecka.
(Tamże, T. XLII, 1860, str. 262).

Prelekcya wstępna chirurgii operacyjnej i kliniki
chirurgieznój prot... w. e. k. med. chirurg. akad. (Tyg.
lek., 1860, Nr. 42, 43).

Sprawozdanie z czynności kliniki chirurgicznćj
przy Ces. Król. Warsz. medyko-chirurgieznój akade-
mii w r. 1860/61. (Pam. tow. lek. warsz. T. XLVIII,
1862, str. 7, 07, 207). z

Toż, za r. 1861/2. (Tamże, T. XLIX, 1863, str. 436.
M D, 1863, Str. 5,197).
Sprawozdanie z czynności kliniki cehirurgieznej

przy wydziale lekarskim Szkoły Głównćj Warsz. :
w r. 1862/63. (Tamże, T. LII, 1864, str. 353).

Toż, ża r. 1863/4. (Tamże, T. LIII, 1865, .str. 3).
Sprawozdania te wyszły także w osobnych odbi-
ciach. ć Ą

(Tamże, T. XL,

i.
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Coxalgia czyli dobrowolne zwiehnięcie wstawie
biodrowym, ropnie zimne, przedostanie się ropy do-
jamy brzusznćj; śmierć. (Tamże, T. XLVIII, 1862,
str. 14, 15).
Guzy białe stawów. (arthrocace, tumores albi).

(Tamże, T. XLVIII, 1862, str. 88. T. L, 1863, str. 32).
Operacya Pirogowa osteoplastyczna. (Tamże, T.

XLVIII, 1862, str. 235).
Amputacya Choparta. (Tamże, T. XLVIII, 1862,

str. 286).
Wrzody weneryczne następne, zajmujące różne

części ciała. (Tamże, T. XLVIII, 1862, str. 78).

Zwężenie cewki moczowćj. (Tamże, T. XLVIII,
1862, str. 278).
Litotomia. (Tamże, T. XLVIII, 1862, str. 279).
Wypiłowanie kości jarzmowćj. (Tamże, T. XLVIII,

1862, str. 284).
Klephantiasis? lymphangoitis? (Tamże, T. XLIX,

1863, str. 443).
Amputacya obu goleni równocześnie u tójże samój

chorćj dokonana. (Tamże, T. XLIX, 1863, str. 447).

Rana prawej dolnćj ściany brzusznćj zadana przez
koło sieczkarni. (Tamże, T. L, 1863, str. 5).
Zwężenie całego kanału prowadzonego do przełyku

itchawiey; operacya. (Tamże, T. L, 1863, str. 217).
Operacya przepukliny, utworzenie sztucznego

otworu odbytowego. (Tamże, T. L, 1863, str. 219).
Herniotomia, anus artificialis, próby usunięcia

przetoki kiszkowój sposobem Dupuytrena. (Tamże,
T. L, 1863, str. 220).

Przetoka brzuszna. (Tamże, T. L. 1863, str. 223).
Rana kłóta, przebicie tętnicy piszezelowćj tylnój;

śmierć. (Tamże, T. L, 1863, str. 7).

Zgruchotanie kości ezołowój; złamanie i usunięcie
kości nosa; trepanacya. (Tamże, T. L, 1863, str. 19).

Zgorzel kości czaszki na znacznćj przestrzeni.
(Tamże, T. L, 1863, str. 25).
Guz krwawy, ać CAVeTNOSUS) na twarzy; ope-

racya przez przebicie. (Tamże, T. L, 1863, str. 201).
Guz krwisty twarzy wielkości cytryny, uleczony

zastrzyknięciem 11/4 chlorku żelaza. (Tamże, T. L
1863, str. 201).
Rak ślinianki przyusznćj, odwar Zittmanna przy-

nosi ulgę. (Tamże, 'T. L, 1563, str. 207).
Przerost wargi górnćj, dwie operacye dokonane

,

przez Le Bruna i przez Langenbeek'a. (Tamże, T. L,
1868, str. 215).
Ropnie zimne. z których jeden kommunikuje z płu-

cem. (Tamże, T. L, 1863, str. 13). R !
Złamanie 7-go i 8-g0 żebra; emphysema subcuta-

neum w bardzo wysokim stopniu. (Tamże, T. L, 1863,
str. 18).

Choroba Potta; ropień napływowy. (Tamże, T. LIBU siełsyene. ol ieayoytia WRA
Złamanie kości ramieniowój, jednoczesne złamanie

6-go i 7-go żebra, zapalenie płue. (Tamże, T. L, 1863,
str. 17).

Zapalenie kości twarde (ostóite dure eondensante).
(Tamże, T. L, 1863, str. 26).
Owrzodzenie kości piętowój kończyny lewój; wy-

łuszezenie tój kości. (Tamże, T. L, 1863, str. 29).
Osteosarcoma górnego końca kości ramieniowój

i czne stawu barkowego; operacya. (Tamże, T. L,
1865, str. 34).
Rak kości stopy, odjęcie goleni pod kolanem; le-

czenie pooperacyjne w przyrządzie Guyot'a 4 incuba-
tion. (Tamże, T. L, 1863, str. 37.
Rak osadzony w okolicy ścięgna Achillesa i do

niego przyrosły. (Tamże, T. L, 1863, str. 210).
Wrodzony zrost dwóch paleów ręki prawój; opera-

cya. (Tamże, T. L, 1863, str. 226).
Rak sutka jako następstwo raka kości ramienio=

wój. (Tamże, T. L, 1863, str. 208).

Le Brun.

Rak oczodołu, odjęcie żarem elektrycznym. (Tam-
że, T. EL, 1863, str. 211).
Rak oczodołu, rozsadzenie ścian oezodołu; operacya

krwawa. (Tamże, T. L, 1863, str. 212).
Przetoki moczowe w następstwie zwężeń cewki

moczowej. (Tamże, T. L., 1863, str. 222).

Wrzody syfilityezne następne. (Tamże, T. LII,
1864, str. 363).
Uporczywe owrzodzenie na ramieniu lewóm natury

syfilitycznej po przebytym przed 22 laty szankrze.
(Tamże, T. LII, 1864, str. 365).
Zwężenia cewki moczowój. (Tamże, T. LII, 1864,

str. 367).
Wodza puchlina podwójna jądra. (Tamże, T. LII,

1864, str. 402).

Skruszenie kamienia w pęcherzu moczowym. (Tam-
że, T. LLL, 1864, str. 403).

Zapalenie mięśnia lędźwio-udowego. (Tamże, T.
LII, 1864, str. 368).

Obrażenie kłykcia kości goleniowćj, trzy rany
w okolicy rzepki kolana; amputacya. (Tamże, T.
LII, 1864, str. 370).

Złamanie obu kości udowych. (Tamże, T. LII, 1864,
sir 58).

Zwiehnienie kręgu drugiego pod pierwszym ku
stronie prawój i ku przodowi; równoczesne złamanie
eż górnćj; śmierć. (Tamże, T. LII, 1864, str.

385).
Wypiłowanie stawu łokciowego.

1864, str. 387).
Owrzodzenie kości stopy, amputacya podskokowa

(sous-astragalienne), (Tamże, T. LII, 1864, str. 387).
Wypiłowanie kości łydkowój. (Tamże, T. LlI,

1864, str. 383).
Osteosareoma w stawie łokciowym; amputacya.

(Tamże, T. LII, 1864, str. 389).
Zgruchotanie kości jarzmowćj; krwotok z tętnicy

w jamie szezękowój górnćj, przewiązanie tętniey
głównej szyjowej. (Tamże, 'D. LII, 1864, str. 374).
Rak szezęki dolnćj, wyłuszczenie większćj połowy

tćj kości. (Tamże, T. LII. 1864, str. 390).
Wielki polip noso-gardzielowy; operacya krwawa.

(Tamże, T. LII, 1864, str. 398).
Przyrost języka do części miękkich pod nim poło-

żonych w następstwie rany postrzałowćj, wyleczenie
sa operacyjnej. (Tamże, T. LII, 1864, str.
378).
Rak dziąsła górnego usunięty za pomocą żaru

elektrycznego. (Tamże, T. LII, 1864, str. 400).

Uranoplastice dokonana przez Korzeniowskiego.
(Tamże, T. LII, 1864, str. 401).
Ropień brzucha (między otrzewną a Ścianą kiszki),

otworzenie ropnia; śmierć. (Tamże, T. LIII, 1665,
str. 9).
Guz chełboczący w brzuchu zagadkowój natury,
ZE. bez śladu. (Tamże, T. LIII, 1865,
str. 38).

ao 4 kręgosłupa. (Tamże, T. LIL, 1865.
str. 14).

Zyośnienie stawu kolanowego. (Tamże, T. LIII,
1865, str. 16).

Zwichnienie dobrowolne,
str. 17).

Odjęcie częściewe stopy pod kością skokową (am-
a, sous-astragalienne). (Tamże, T. LIII, 1865,

str.
Rezekcya kości goleniowój dokonana z powodu

zdrożnego zrośnięcia tójże kości po złamaniu. (Tam-
że, T. LIII. 1865, str. 25). |
Enchondroma paleów lewój ręki. (Tamże, T. LIII,

1865, str. 28). E
Utrata mowy, porażenie lewój połowy

ry syfilitycznćj. (Tamże, T. LIII, 1865, a

(Tamże, T. LIL,

?

(Tamże, T. LIII, 1165,
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Wypiłowanie szezęki górnćj, spowodowane rakiem
tójże kości. (Tamże, T. LIL, 1865, str. 28).
Rak kości jarzmowój i przednićj części kości

szezękowćj górnćj. (Tamże, T. LIII, 1865, str. 24).
Operacyja wargi zajęczćj dokonana sposobem Nć-

laton'a u osoby dorosłćj. (Tamże, T. LIII, 1865,
str. 51).
Dwie operacye cheiloplastyczne dokonane z powo-

du raka wargi dolnój. (Tamże, T. LLII, 1865, str. 31).
Podwiązanie arteryi biodrowćj zewnętrznćj spowo-

dowane tętniakiem tętnicy udowćj. (Tamże, T. LIII,
1865, str. 52).

Próchnienie (caries) kości śródstopowćj pierwszój,
wyłuszczenie jój; zgorzel; śmierć w 48 godzin po
operacji. (Gaz. lek., T. I, 1866, str. 337—341).

Rak szczęki dolnćj; resekcyaiwyłuszczenie ze sta-
wu lewćj połowy szezęki; zapalenie okostnój poz»-
stałój ezęści tój kości; wyzdrowienie. (Tamże, T. ILI,
1867, str. 233—236, 256—259).
Sprawozdanie z czynności kliniki chirurgicznój

szkoły głównćj warsz. z r. 1866/7. (Tamże, str. 37—
382, 393—398, 410—415).
Toż, w osobn. odb. Warszawa, w druk. Gaz,polsk.,

1863, w 8-ce, str. 16.
Na posiedzeniach warsz. tow. lek. komunikował

ważniejsze spostrzeżenia z praktyki:

Rak na łokciu. (Pam. tow. lek. warsz. T. XLV,
1861, str. 394).
Rakowiec lewój połowy szezęki dolnćj; wyłusz:ze-

nie. (Tamże, T. XLIX, 1863, str. 48).
Przypadek wycięcia śledziony. (Tamże, T. L, 1853,

str. 478).
Oderwanie podniebienia miękkiego od twardego.

(Tamże, T. LI, 1864, str. 395).
Zawośnięcie wrodzone otworu stolcowego, sam0-

dzielnie wytworzona przetoka. prostnico-pochwowa.
(Tamże, T. LI, 1864, str. 400).

Odjęcie śledziony, (Tamże, T. LI, 1864, str. 401).
Wyłuszczenie się całćj kości skroniowej (wraz zjój

częścią skalistą). (Tamże, T. L, 1863, str. 148, 100,
281, 294. T. LLI, 1864, str. 336).
Złamanie kości szezękowćj górnej. (Tamże, T. LI,

1863, str. 397).
Tętniak tętnicy udowój; podwiązanie tętnicy bio-

drowćj zewnętrznój, zapalenie otrzewnćj; śmierć.
(Tamże, T. LII, 1864, str. 92, 272).
Kamień moczowy ważący około 11 uncyj. (Tamże,

T. LII, 1865, str. 277).
Rozprawy nad sposobami zachowania się w obec
akrwistych. (Tamże, T. LV, 1866, str.

Kamień moczowy u mężczyzny, którego zawiąz-
kiem był ołówek. (Tamże, T. LVI, 1866, str. 95).
Wycięcie częściowe szezęki dolnćj u dwóch cho-

rych. (Tamże, T. LVI, 1866, str. 96). 5
Hernia serotalis i zrośnięte z nią jądro. (Tamże,

T. LVI, 186%, str. 430).
Choroba  syfilityczna konstytucyonalna; zmiany

w kościach. (Tamże, T. LVII, 1860, str. 104).
Kamienie pęcherzowe wtórne po litotrypsyi.

(Tamże, T. LVII, 1867, str. 408).
Periostitis traumatieca po częściowóm wypiłowa-

niu szczęki dolnćj, z powodu osteosareomatis. (Tam-
że, T. LVII, 1867, str. 411).

Unieruchomienie zbliżonych szczęk od lat trzech
trwające. (Tamże, T. LVII, 1867, str. 414).

„rękopisie zostawił:
O źródle soków krążących w ciele zwierzęcóm, sile

i sposobie krążenia, odmianach w biegu i ich naturze.
Rozprawa nagrodzona medalem mniejszym 10 lip-
ea 1822 r. przez wydział lek. uniw. warsz.
W przypadku znalezienia nowonarodzenego dzie-

cięcia nieżywego, jakie zachodzą okoliczności na
które lekarz prawny szczególną uwagę zwrócić po=
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winien, aby się mógł dostatecznie przekonać nietylko,
czyli dziecię żywe czy nieżywe na świat przyszło,
ale oraz czyli przypadkowo lub z czyjejkolwiekbądź
winy utraciło życie, jeżeli takowego są obeene ślady.
Rozprawa uwieńczona medalem większym 30 ezerw-
ca 1823 r. przez wydział lek. uniw. warsz.
Rozprawa 0 odjęciu szczęki dolnej. Rękopis w bibl.

tow. lek. warsz. napisany pierwotnie po francuzku
1825 r. a przełożony przez autora na polski w r. 1828.
Wykład chirurgii operacyjnój, 4 t. Dzieło Celsa.
(Żywot jego opisał J. F. Nowakowski i Girsztowt).

Lech Aleksander, spółczesny lekarz lwow-
ski,

Stan zdrojowiska w Swoszowicach w r. 1861. Kra-
ków, druk. Uniw., 1862, w 8-ee, str. 21, z widokiem
łazienek w Swoszowiceach.

Postrzeżenia względem ilości wody siarezanćj
w zdroju Swoszowiekim czynione od maja do listopa-
ca 1862 r.

Sprawozdanie ze stanu zakładu w Swoszowicach
w r. 1852.

Leczenie naturalne i pewne epilepsyi (wielkiej
choroby, kurezów). Dwunaste wydanie. Berlin 1869,
w 16-ce, str. 39.
W (0) cholery. Warszawa, 1847, w 8-ce,

r. :
* Lee Wiliam.
Lekarz domowy czyli łatwy sposób leczenia fran-

euzką wódką z solą różnych powierzchownych i we-
wnętrznych skażeń i zapaleń (a lekarza. Odkrycie
dzielności i skutków. Wykład z niemieckiego przez
K. A. Pokojskiego. Toruń, Lambeck, 1842, w 8-ce,
str. 62 i 2.

Toż, drugie wydanie, tamże, 1858, w 8-ce, str. 62.
Toż, tamże, 1862.
Sposób leczenia wódką francuzką i solą wszyst-

kich skaleczeń, porażeń i t. d. przełożone na język
polski przez A. N. (Oddruk z Przyjaciela domowego).
Lwów, nakładem Redakcyi Przyjaciela domowego,
druk. K. Pillera, 1856, w 16-ce, str. 52.

* Lees Florentyna S$.
Podręcznik pielęgnowania chorych. Dziełko prze-

łożone z polecenia Rady miejskićj warsz. dobroczyn-
ności publicznój, zalecone do użytku jako odznacza-
jące się wartością wewnętrzną i praktycznością.
Warszawa, druk. S. Orgelbranda synów, 1877, w 8-ce,
str. XII i 147.

Legal Gustaw, ur. w Żninie 1835 r., na-
uki gimnazyalne pobierał w Bydgoszczy,
studya lekarskie odbywał (1851 — 1861)
w Wroeławiu i w Wiirzburgu.
De fonte Jastrzemb, ejusque in morbis organorum

sexualium muliebrium usu. Vratislaviae, typ. A.
Neumanni, 1861, w 8-ce, str. 30. Diss. inaug.

* Legoyt.
O samobójstwie w Europie przez L. Tłomaczył Z.

OM Warszawa, Jaworski, 1868, w 8-ce,
str. 19,

Lekarstwa domowe dla poratowania zdrowia ludz=
kiego w chorobach y nagłych przypadkach, z nowe-
go zielnika zebrane, y dla mnieyszegokosztu ludz
kiego nowo wydane w Krakowie, Bazyl. Skalski,
1617, w 8-ce, str. 75.

Lekarstwa domowe dla poratowania zdrowia ludz=
kiego w chorobach y nagłych przypadkach, z. nowe-
go zielnika zebrane, y dla mnieyszego kosztu ludz
kiego nowo wydane. Przydano iako czynić oleyki,
wódki, maści, soki. lekarstwa końskie, kąpieli bia-
łogłowskićj płci należące. Kraków, druk. Woje. Się-
kielewicza, 1671, w 8-ce, k. 24, druk gocki.

Lekarstwa domowe. Dla poratowania zdrowia
ludzkiego, w chorobach y nagłych przypadkach.

st



a.

Z wielkiego zielnika krótko zebrane y dla pożytku
pospolitego do druku podane. Z przydatkiem prezer-
watyw od morowego powietrza, jako czynić oleyki,

_ wódki, maści, soki, lekarstwa końskie, kąpiele biało-
głowskiey płei należące. Kraków, 1744, w 8-ce, str.
46, druk gocki.

Toż; tamże, 1751, w 8-ce, k. nl. 24, druk goceki.
Toż, tamże, 1762, w 8-ce, 3 ark.
Lekarstwa domowe zebrane z rozmaitych autorów.

Eceles. 58. Pan wyniósł lekarstwa z ziemi a czło-
wiek mądry nie będzie się niemi brzydził. Po trzecie
drukowane. Z rozszyrzeniem lekarstw y przydaniem
o niektórych wodkach, na co są pożyteczne. Ktemu
też przydano sposób robienia pierniezków rozmai-
tych. W Lubezu, w druk. Piotra Blastusa Kmity, sługi
J. 0. X. Im.P. Christopha Radziwiłła, R. 1622, w 12-ce,
k, 4, str. 175.

Toż, 1616. Ded. Annie Kiszczance Christofowćj
Radziwiłłowój.

Lekarstwa domowe prawdziwie gospodarzom bar-
dzo potrzebne, ludziom y bydlętom na wszelkie
choroby i przygody służące, doświadczone y za łaską
Boga wszechmocnego, każdemu według opisania po-
mocne. Wydane do druku anno Domini, 1643, w 4-ce,
k. nl. 4.

Lekarstwo domowe czyli apteka, którą każdy ma-
jąc w niebytności medyka, snadno zdrowia swego
człowiek y innych ludzi poratować może. Tak z ziół,
jako też y z zwierząt bardzo doświadczona, tak dla
ludzi, jako dla bydląt wielce skuteczna y pomagają-
ca, w którey lekarstwa dla koni żołnierze, gospoda-
rze, podróżni w przygodzie na prędce znaleść mogą,
a dla wygody ludu pospolitego, świeżo przedrukowa-
na. Kraków, 1754, w 8-ce, str. 96.
Lekarstwa rozmaite domowe dla poratowania

zdrowia ludzkiego oraz i chorującego inwentarza
bardzo potrzebne, które każdy sobie zrobić może.
Z różnych autorów dawnićj zebrane a teraz przedru-
kowane roku 1788 w Lublinie, w druk.I K. M. XX.
Trynitarzów, w 8-ce, str. 75.

Lekarstwo przeciw morowemu powietrzu i zaraźli-
wym chorobom doświadczone z duchownój rzymskićj
starodawnćj prezerwatywy wyjęte. Bochnia, druk.
i nakł. Pisza, 1856.

Lekarstwa końskie doskonałe, doświadczone od
wielu stalmistrzów; ktemu nowo przydano, jako koń
ma być sprawion ku zawodu, y innych wiele rzeczy
nowych i sprawnych przydano ktemu. (Rye. jeździec
na koniu). Tekst zaczyna się na odwrotnój stronie.
Na str. 415 wiersze których początek: Te wiersze
mieycie w pamięci. (1501), w 8-ce.

Por. Lelewel: Bibl. ksiąg... I, 153.
Lekarstwa końskie prawdziwie doświadczone, bar-

dzo potrzebne y pożyteczne. Przydane są też ćwicze-
nia koni y inne rzeczy dotąd należące. Teraz nowo
z włoskiego języka na polski z pilnością przełożone.
Przez Pawła włocha Guczona do druku podane
r. 1630, w 8-ce, b. m.

Lekarz jako przyjaciel domowy, czyli przychylne
rady lekarskie przydatne we wszelkich chorobach,
każdemu wiekowi przytrafić się mogących. Podług
niemieckiego. Wrocław, W. B. Korn, 1834, w 8-ce,
str. XIII, 506. (Przekład dzieła L. Franke'go doko-
nany przez Karola Grabowskiego, nie lekarza).

Lekarz domowy (Najtańszy) czyli najprędsze i naj-
lepsze środki ratowania siebie i drugich bez pomocy
lekarza, tylko urządzeniem 500 środków domowych
i domowćj apteczki a przystępny dla każdego osobli-
wie dla tych, którzy nie megą osięgnąć prędko po-
moe lekarską lub mieszkają za daleko od aptek.
Ułożona alfabetycznie podług najlepszych dzieł.
Lwów, 1861, w 8-ee, str. 80.
Lekarz domowy miejski i wiejski, podający sku-

teczne środki na różne choroby i cierpienia ludzkie

Lekarstwa—Leo. -

w sposób przystępny dla każdego wyłożone. Boch-
nia, 1870, w 8-ce, str. 74.

Lekarz domowy czyli niezawodne sposoby domo-
wego i taniego leczenia rozmaitych chorób oraz opi-
Sanie rozmaitych roślin leczących przez Przyjaciela
ludzkości. Gniezno. nakł. i druk. I. B. Langego, 1875,
w 16-ee, 2 k. nl., str. 54.

Lekarz koni szezęśliwy prętki i tanio uzdrawiający.
Bardzo pożyteczna i potrzebna książeczka dla wszyst-
kich leczących konie i dla wszystkich kochających
się w pięknych koniach. Tudzież dla powszechney
wygody, od jednego przez lat 30 praktykującego le-
karza koni wydany. Z przydatkiem wielu doświad-
czonych sposobów przeciwko przypadkom rogatego
bydła. W Krakowie, 1806, w 8-ee, str. 88.

Toż, tamże, 1808, w 8-ce.
Lekarz koni, szczęśliwy, prędki i tanio uzdrawia-

jący. czyli książeczka wewnętrznych i zewnętrznych
wad koni leczenia. Z przydatkiem sposobów przeciw
przypadkom rogatego bydła. Kraków, nakł. Fran.
Gertnera, w druk. Anny Dziedziekićj, w8-0e, str. 185.

Lemański Józef Stefan Ludwik, rodem
z Warszawy.
These pour le doctorat en módecine. 1) Des carae-

tóres de la nymphomanie. 2) Dóterminer S'il est
plus avantageux, dans le traitement des affections
syphilitiques, Wadministrer pendant longtemps des
doses trós-faibles d'une próparation mereurielle, que
d'administrer ces medieaments 4 des doses plus for-
tes et pendant un temps moins long. 3) Des differen-
ces qui existent entre un ganglion du systóme ner-
veux du grand sympathique et un ganglion du sy-
stóme córóbro-rachidien. 4) Quels sont les earacteres
des plantes de la grande famille des lógumineuses
et des tribus qui ont 6tć 6tablies? Pavis, Rignoux,
1845, w 4-ce, str. 23.

Lengnentius Anioł, wenecyanin, wykładał
nauki lekarskie w akademii zamojskićj
w r. 1708 tylko przez kilka tygodni.

Por. Gąsiorowski: II, 37.

Leo Leopold, urodz. 19 kwietnia 1792 r.
w Króleweu, osiągnąwszy dyplom doktora
medycyny w uniwersytecie królewieckim
17 stycznia 1815 r., przybył do Warszawy
i tu przeszło pół wieku rozwijał pożytecz-
A działalność lekarską i obywatelską.

latach 1831 i 1837 poruczono mu nad-
zór nad szpitalami dla cholerycznych; od r.
1838 do 1841 był lekarzem ordynującym
w warsz. instytucie oftalmicznym. W la-
tach 1828 i 1829 wydawał kwartalnik le-
karski w języku niemieckim; w r. 1837
należał do grona redakcyi nowo założone-
go Pamiętnika tow. lek. warszawskiego.
Doczekawszy się uroczystości jubileuszo-
wóćj otrzymania stopnia naukowego, 19
czerwca 1868 r. życia dokonał.
Observationes de sexuum praeter genitalia difte-

rentia. Regiomonti, Hartung, 1815, w 8-ce, str. 40.
Diss. inaug.
W redagowanym przez siebie kwartalniku: Maga-

zin fir die Heilkunde und Naturwissenschaft in
Pohlen, 1823—1829 (ob.) umieścił:
ż Beobachtungen am Krankenbette, (T. I, str. 33
0 72).
Ocena dzieła Bigela: Sur I' homóopathie. (T. I, str.

111—152). ,
Beitrige zur Erkenntniss des intermittirenden Fie-

bers mit Riieksicht auf die in Pohlen im Friihlinge



Leonicenus—Leroy.

1823 herrschend gewesene Epidemie desselben. (T. I,
str. 339—378).

Citronensiure. (T. I, 299—311).
Einige Bemerkungen iiber den Weichselzopf. (T.

II, str. 49—58).
W tómże czasopiśmie wiele artykułów przełożył

z języka polskiego na niemiecki.
Ideen und Erfahrungen iiber die Natur und Be-

handlung der asiatisehen Brechruhr mit besonderer
Beziehung auf die Anwendung des Wismuths gegen
dieselbe. Warschau, Merzbach, 1832, w 8-ce, str. 95.
Sposób leczenia cholery przez magisterium bis-

muthi. (Gaz. warsz., 1831).
Ueber die Cholera. (Notizen aus der Natur-und

Heilkunde hrsg. von Froriep, 1831, Nr. 12, str. 192).
Leonicenus Jan Athestinus, sprowadzony

był w r. 1643 przez Jama Zamojskiego na
profesora anatomii do Zamościa z Padwy,
gdzie poprzednio pracował przy Veslingu,
Jako prosektor. Tablice naczyń i nerwów
przez niego sporządzone, wyryte zostały
w Philosophical Transactions. Nagrobek
Jego, wystawiony przez Piotra Muchar-
skiego, znajduje się w kościele Jarosław-
skim.

Por. Starowolski: Mon. Sarm. 437. Adamowicz:
Krótki rys... str. 7. Łukaszewicz: Hist. szkół. LI, 110.
wez l.c. I, 355,363. Haller: Bibl. anat.

Leonhardt Ernest Fryderyk, ur. 1802 r.
w Kaliszu, stopień doktora medycyny uzy-
skał w Berlinie 6 lipca 1827 r.
De tarantismo. Berolini, A. Petsch, 1827, w 8-ee,

str. 25. Diss. inaug.

* Leonhardi Jan Gotfryd, ur. w Lipsku
1746 r., nauki lekarskie ukończył w swóm
rodzinnóm mieście 1771 r. W r. 1781 był
profesorem w Lipsku, skąd w roku następ-
nym. przeniósł siędo Wittenberga, będąc po-
wołany do objęcia w tamecznym uniwersyte-
cie katedry lekarskićj. Od r.1791 zamiesz-
kał w Dreznie jako nadworny lekarz Elek-
tora Saskiego a późnićj W-o Księcia War-
szawskiego. Umarł w Dreznie 1823r. Wr.
1779 na żądanie i kosztem Ks. Augusta
Czartoryskiego Leonhardi zbadał dokład-
nićj wody siarczane Krzeszowickie, znane
już poprzednio, i podał naukowe wskazów-
ki do ich urządzenia.

Por. Lafontaine: Opis wód Krzeszow., str. 12. Gra-
bowski: Kraków i jego okolice, str. 226. Roczn. T.
P. N. XVIII, 12,

Leopoldowicz Mikołaj, doktór medycyny,
późnićj kanonik, officyał i proboszcz san-
domierski. Umarł 18 września 1639 r.,
przeżywszy lat 65.

Por. Monumenta Sarmat. 668.
1868, Nr. 1, str. 7.

Lepold Feliks, rodem z Krakowa, do me-
dycyny przykładał się w Krakowie, później
w Wirzburgu, gdzie stopień doktorski
r. 1834 otrzymał.
Ueber die Resection des Hiiftgelenkes. Wiirzburg,

C. A. Ziirn, 1834, w 8-ce, str. 47, 1 tab. Diss. inaug.
Leppert Władysław, spółczesny chemik

warszawski, nie lekarz,

Przegląd katol.
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Badania nad koniferyną i waniliną dokonane
przez Tiemana i jego współpracowników, w 8-ee, str.
18. Odb. z Wiadomości farmaceutycznych, 1877.
O wodach studzien publicznych miasta Warszawy.

Rzecz czytana d. 29 maja 1877 r. na posiedzeniu bio-
logiecznóm warsz. tow. lek. (Zdrowie, T.I, 1878,
Niny
O mechanizmie gnicia ciał białkowatych podług

badań Nenckiego. (Pam. tow. lek. warsz. 1879, "r.
LXXV, str. 226—244).
Przewodnik do chemicznego badania wody pod

względem hygienicznym. (Tamże, T. LXXVI, 1880,
str. 201—267, 444—491, 927—958).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, E. Wende, 1881,
w 8-ce, str. 158.

Objaśnienia komisyi wodnój o wartości Źródeł
wskazanych przez D-ra Huberta hr. Krasińskiego,
w 268 numerze czasopisma „Wiek* zr.p. Rzecz
czytana na posiedzeniu biologieznóm warsz. tów.
lek. d. 25 maja 1880 r. przez sekretarza komisyi
Władysława Lepperta. (Zdrowie, 1880, Nr. 12).
O wodach stud zien głębokich wierconych, znajdu-

jących się w Warszawie przez W. Lepperta, W.
Mayzla i A. M. Weinberga, członków komisyi wy-
znaczonćj do ułożenia planu poszukiwań wody do pi-
cia dla m. Warszawy. (Odb. z dwutygodnika Zdro-
wie). Z dołączeniem dwóch planów sporządzonych
przez członka tójże komisyi M. Katarzyńskiego, a do-
tyczących położenia tych studzien i układu warstw,
przez które przechodzą. (Odb. z Przegl. techniezne-
go). Warsz., druk. Ziemkiewicza i Noakowskiego,
1879, w 8-ce, str. 1, nl. 23i 2 plany.

Lernet Jan Nepomucen, doktór filozofii
i medycyny, konsyliarz nadworny Stani-
sława Augusta, członek honorowy uniwer-
sytetu wileńskiego, członek warsz. tow.
przyjaciół nauk i wileńskiego tow. lekar-
skiego, był od r. 1806 dyrektorem szkól
gub. wołyńskićj, Liceum krzemienieckie-
mu przekaz ał bogatą swą bibliotekę a nad-
to zapisał 250,000 złotych na stypendya dla
czterech uczniów przy gimnazyum wołyń-
skióm, zastrzegając aby na przypadek
śmierci swego małoletniego syna 1 reszta
majątku na dwa stypendya była użytą.
Umarł w Krzemieńcu 22 maja 1820 r.
Ad propositiones de peste a regia societate seien-

tiaru m varsoviensi prolatas respondens dissertatio.
Cremeneci, 1814, w 8-ce. str. XXVIII, 892, k. nl. 10.
Rozprawę tę uwieńczoną złotym medalem od warsz.
"Tow. przyjaciół nauk i przez autora dopełnioną, na

język polski przełożył Dr. Karol Soczyński, p. t.

Rozprawa o morze. (Roczn. warsz. tow. przyj. nank,

T.XI), a także w osobn. odb. w 8-ce, k. nl. 4,

sth 20028 SB
Mowa przy otwarciu gimnazyum wołyńskiego

w Krzemieńcu d. 1 paźdz. 1805, miana. W 4-ce, str.
Gil

Fundusz na czterech uczniów przy gimnazyum wo-

łyńskióm w Krzemieńcu utrzymywać się mających

przez Jana Lerneta zrobiony, reskryptem ces, Ale-

ksandra I w r. 1809 potwierdzony. Krzemieniec

w druk, gimnazyalnćj, 1811, w 4-ce, str. 18.

* Leroy.
Medycyna wyleczająca, przełożon: na język pol-

ski podług ostatniego wydania z r. 1825 przez Ale=

ksandra Jełowiekiego, na korzyść ubogich. Warsza-

wa, kosztem tł omacza, 1829, w 8-ce, k. nl. 14, str.
389, VIII i X.
Medycyna wyleczająca przez Le Roy, dawnego

chirurga radnego, podług ostatniego z r. 1827 przez

18
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autora pomnożonego wydania na nowo przetłomaczo-

na przez W. K. Antonowieza. Warszawa, Gliieksberg.
1830, w 8-ce, str. IX, 3921 VI. i

Toż, podług ostatniego 14-g0 wydania nowo prze-
łożona. Warszawa, Merzbach, 1834, w 8-ce, str. IX,
392 i VI.

Lesicki Franciszek, ur. 1831 r. w Mogil-
nie, nauki gimnazyalne pobierał w Trze-
mesznie, medycyny słuchał od r. 1850
w Gryfii a późnićj w Berlinie.
De plica polonica. Berolini, typ. Schlesinger, 1855,

w 8-0e, str. 28. Diss. inaug.

Lesiński Teofil, chemik, farmaceuta, ur.
w Warszawie 1821 r., nauki gimnazyalne
i farmaceutyczne pobierał w rodzinnóm
mieście. Za powrotem z Paryża, gdzie
przez lat kilka doskonalił się w chemii,

otworzył w Warszawie aptekę a wkrótce
powołany został na asesora farmacyi przy
urzędzie lekarskim i profesora w szkole
farmaceutycznej. Gdy w r. 1857 utworzo-

ną została akademia medyko-chirurgiczna,
L. objął katedrę chemii. Um. 16 listopada
1860 r.
Porównanie limonad magnezyowych wyrabianych

w zakładach wód mineralnych, w ogrodzie Saskim
i Diiekerta. (Tyg. lek., 1847, Nr. 23). s
O ogrzewaniu i przewietrzaniu mieszkań. (Tamże,

1848, Nr. 4, 6). >
Octan potażu, podług farmakopei szpitalnćj. (Tam-

że, 1848, Nr. 45).
Kąpiele siarczane sztuczne (Bagnóres de Luchon),

z pojedyńczego siarczyku sodu krystalizowanego.
(Tamże, 1850, Nr. 32, 33).

Curare v. Kurara. (Tamże, 1851, Nr. 22). :
Główniejsze wody mineralne, ich skład, działanie

i wskazania do użycia ze szczególnym względem na
wyrabianie w instytucie wód mineralnych przy ogro-
dzie Krasińskim. Warszawa, w druk. Józefa Ungra,
1851, w 8-ce. :
O niektórych nowszych formach zadawania le-

karstw przez Teofila Lesińskiego. Warszawa, Or-
gelbrand, 1854, w 8-ce, str. 8.

- Rozbiór chemiczny czyli chemia analityczna. Wy-
kład w e. k. warsz. med. chir. akademii. Warszawa,
1859, w4-ce, str. 297 (litogr.). ż
Kurs chemii wykładany w akademii cesarsko-kró-
a medyko-chirurgieznój w r. 1857/8. 2 tomy
litograf.

Notatki z kursu farmakognozyi wyłożonego w szko-
le farmaceutycznój w Warszawie w r. 1855/6, str.
1225. Litograf. *

Notatki z kursu farmacyi zebrane przez uczniów

szkoły farmaceutycznój w r. 1854/5 w Warszawie,

str. 1376, XVI. Litograf.
Dochodzenie przyczyny Śmierci A. E., z powodu po-

dejrzenia otrucia. (Tyg. lek., 1868, Nr. 25). |
Dzisiejszy kierunek ogólnćj teoryi chemii miano-

wieie organicznój czyli tak zwanćj filozofii chemii.
(Krótkie sprawozdanie z czynności ces. król. warsz.
medyko-ehirurgicznćj akademii w ciągu pierwszych
trzech lat jćój istnienia. Warszawa, 1861, w 4-ce,
str. 19—30).

Leśniewski Jan, urodz. r. 1829 w maju.
w okolicach Warszawy, po ukończeniu na-
uk gimnazyalnych, w r. 1848 wstąpił na
t. z. kursa dodatkowe matematyczne; w r.
1849 mianowany został nauczycielem. ma-
żematyki w Pułtusku a późnićj w Lublinie.

- Łesicki—Lesser.

Porzuciwszy obowiązki nauczycielskie, w r.
1858 zapisał się do grona słuchaczów warsz.
akademii medyko-chirurgicznój; stopień le-
karski otrzymał w Szkole Głównój 25 lu-
tego 1864r. Początkowo trudnił się wy-
konawstwem lekarskićm w m. Ilży, gdzie
w latach 1866 — 1869 pełnił obowiązki le-
karza powiatu. Od r. 1869 mieszka stale
w Radomiu.
Niemota aphasia. (Klinika, 1870, TT. VII, Nr. 1, 2, 3).

* Less. S$. Florentyna.
Podręcznik pielęgnowania chorych, Dzieło przeło-

żone z polecenia Rady miejskićj warsz. dobroczyn.
publiczn., zalecone do użytku jako odznaczające się
wartością wewnętrzną i praktyczną. Warszawa, S.
Orgelbranda synowie, 1877, w 8-ce, str. 147.

Lessel Jan Chrystyan August, rodem
z Warszawy.

Dissertatio inauguralis momenta quaedam gene-
raliora circa afiectionem hysterieam; q. def. d. 16
Junii. Goettingae, 1797, w 4-ce.

Lesser Władysław Leon, baron, urodz,
w Warszawie 28 lipca 1846 r.; do gimna-
zyum. uczęszczał w r. 1859/60 w Warsza-
wie a następnie w Dreznie. Nauk lekar-
skich słuchał (1864 — 1869) w Berlinie.
Po półrocznych studyach w szpitalach wie-
deńskich, od lipca 1870r.do marca 1871 r.
brał udział jako lekarz w wojnie niemiec-
ko-francuzkićj; za odznaczenie się został
ozdobiony krzyżem żelaznym, Następne
dwa lata pełnił obowiązki asystenta klini-
ki chirurgicznój w Gryfii a zarazem wy-
kładał chirurgią jako docent prywatny.
Odbywszy wycieczkę naukową do Anglii
i Francyi, zajmował się w r. 1874 wyko-
nawstwem lekarskióm w Berlinie; w r.
1875 przeniósł się do Lipska, gdzie w r.
1877 został docentem chirurgii.

Peritonitis diffusa und Peritonitis eireumseripta.
Berlin, 1869, w 8-ce, str. 89. Diss. inaug.

Kinige Worte zum Verstindniss der Lister'schen
Methode der Wundbehandlung. (Deutsche Zeitsehr.
f. Chirurg. 1878, Vol. III, str. 402).

Klinische Studien iiber seltenere Formen congeni-
taler Missbildungen im Bereich des Kiemenbogens.
(Tamże, 1873, II, str. 311—321).

Eine Methode zur Unterbindung der A. lingualis.
(Tamże, 1873, II Bd., str. 322—324).

Transfusion und Autotransfusion. Leipzig, 1874,
w 8-ce. (Sammlung klin. Vortrige wydawany przez
R, Volkmanna).
Ueber die Vertheilung der rothen Blutseheiben im

Blutstrome. (Archiv f. Anat. u. Physiol. Phys. Ab-
theil., 1878, str. 41—108).

Uebexr operative Behandlung des Pes Yarus para-
lytieus.. (Centralbl. f. Ohir., 1879, str. 497).
Ueber die Todessursachen nach Verbrennung.

(Archiv. f. pathol. Anat. und Physiol. u. f. klin. Med.
Virchowa, '[. LXXIX, 1880, str. 248). Spr. w Przegl.
lek., 1880, Nr. 18.

Offenes Antwortschreiben an Herrn Dr. Sonnen-
burg auf eine Erwiederung im 80 Bande dieses Ar-
chiys. (Tamże, 1880, 81 Bd., str. 189).
Entgegung an Herrn Prof. Ponfiek in Breslau iiber

die Todesursachen nach Verbrennungen. (Centralb.
f. d. med. Wissensch. 1880, Nr. 13).



Lesser—Lettow.

Kinige Bemerkungeń zu dem Aufsatze des Hn.
prof. Hoppe-Seyler iiber die Verinderungen des Blu-
tes bei Verbrennungen der Haut. (Archiy. £. Physiol.
Du Bois Reymond, 1881. str. 236).

Osteotomien der Tibia bei Kindern. (Ben. klin. Wo-
chenschr., 1880, str. 41).
Ein Fall von unvollstindiger Lateralluxation im

Ellenbogengelenk, (Centralbl. f. Chir., 1881, Nr. 16).
Demonstrationen zur lokalen Anisthesirung. X

Deutsch. chir. Congress., str. 86 — 92, Gentralbl. f.
Chirurg. 1881, Nr. 20.
Die chirurgischen Hilfsleistungen" bei dringender

Lebensgefahr (Lebensrettende Operationen) Zwólf
Vorlesungen gehalten an der Uniy. Leipzig in den
Jahren 1878 u. 1879. Leipzig, F. 0. W. Vogel, 1830,
w 8-ce, str. VIII, 195.

Bąblowiee (echinococeus) lewój opłuenćj z następ-
czem przedziurawieniem klatki piersiowćj. (Gaz. lek.
1881, Nr. 3).

"Toż, po niemiecku w Deutsche med. Wochenschrift
1881, Nr. 1.
O znieczulaniu miejscowóm. (Tamże, str. 565—9568).
Z klinieznego ambulatoryum D-ra... O leczeniu

chirurgieznóm gruczołów limfatycznych gruźlicą za-
każonych. (Przegl. lek., 1881, Nr. 52, 58).
Ueber das Anlegen von Verbiinden nachHiiftge-
ZA, (Deutsch. med. Wochensch., 1882,

r. 31).

= Lessius Leonard.
Hygiasticon to jest prawdziwy sposób zdrowia

dobrego y żywota wespół z całością zmysłów, roz-
sądku y pamięci w długowieczną starość zachowania.
Przydane jest do tego Lud. Kornara Weneta o po-
żytkach trzeźwego y pomiernego żywota książeczka.
Obiedwie z łacińskiego na polski język przez Krzy-
sztofa Faliszewskiego z pilnością y prawdziwie prze-
tłomaczone. Kraków, w druk. wdowy Fr. Cezarego,
W 4-ce, str. 5 i 98.

Ob. Cornaro Lud.

Leszczynowicz Marcin, stopień doktora
medycyny i filozofii otrzymał w Krakowie
1655 r.; następnie udał się do Padwy, gdzie
1658 r. był radcą w oddziale narodowości
polaków. Wróciwszy do kraju, z zamiło-
waniem zajmował się optyką. Um. 1666 r.
uczczony trenem Jana Grostumiowskiego,
akad. krak. (Singultus. Oracov., apud St.
Petricovium, 1666).

Conelusiones phisieae in alma universitate eraco-
viensi a... artium et philosophiae baecalaureo publico
eertamini propositae. Qracoviae, in oft. Fr. Caesarii,
1648, w 4-ce, k. 8.

Por. Muczkowski: Lib. promot. 322, 326. Juszyń-
ski: Dyke. poet. pols. I, 107. Żebrawski: 1. e. str. 280.

Leszczyński A. Stanisław.
Prológomenes a Tótude de lacclimatation de

Fhomme. Paris, 1876, w 8-ce, str. 43.

Lettow, Littawer Vorbek Maciej, ur. 12
lutego 1593 r. wWilnie, z ojea Macieja
także lekarza i archiatra Zygmunta III.
Początkowe nauki pobierał .w domu rodzi-
cielskim, średnie w Królewcu, Elblągu
i Gdańsku. Przebywszy czas - pewien
w Wilnie, udał się dla słuchania wyższych
nauk do Bazylei, skąd wkrótce, z powodu
wybuchłćj tamże zarazy, przeniósł się do
5 M Ukradziony z pieniędzy, przyjął

obowiązki służącego u Fryderyka'i Ale-
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ksandra_ Sapiehów, z którymi 'pojechał do
Belgii. W Lowanium, bawiąc przez rok,
uczęszczał kosztem Sapiehów i Stanisława
Żółkiewskiego, na wykład prawa. Zniewo-
lony przez ojca, który syna do stanu le-
karskiego przeznaczył, udał się r. 1612 do
Padwy i tu w r. 1614 stopień doktora me-
dycyny i filozofii osiągnął. W czasie swych
studyów w Padwie obrany był syndykiem
narodu niemieckiego. Za jego staraniem
zniesiono w Padwie zakaz promowania
niekatolików do stopni naukowych; w tym
celu jeździł do Wenecyi, uczestniczył
w wyprawie wojennój przeciw arcyksięciu
austryjackiemu Ferdynandowi, a miano-
wany 15 października 1614 r. kawalerem
Ś. Marka, pierwszy ewangielik stopień na-
ukowy w Padwie otrzymał. Zabawiwszy
Jeszcze na naukach do 8 lipca 1616r. wBo-
nonii, wrócił do Wilna 15 sierpnia t. r.-
Ziaraz w roku następnym został lekarzem
obozowym Krzysztofa Radziwiłła. W wy-
prawie przeciw Moskwie, pod Smoleńskiem
w r. 1634 niósł skuteczną pomoc lekarską-
Aleksandrowi Radziwiłłowi, czóm zwrócił
na siebie uwagę króla Władysława IV.
Z pod Smoleńska towarzyszył królowi do
Gdańska, leczył go w Nieszawie i dyplo-
mem datowanym w Toruniu 16 stycznia
1685 r. mianowany został lekarzem kró-
lewskim. Odtąd L, rósł coraz więcój w łas-
ki monarsze. W r. 1636 nadał mu król
urząd skarbowy (aulicus thkesauri M. D.
Lithuaniae secretarius) a późnićj licznómi
obdarzył włościami. W r. 1639 towarzyszył
Władysławowi IV w podróży do wód ba-
deńskich. Po śmierci króla w Mereczu,
przebywszy różne nieszczęśliwe koleje,
w których majątek cały postradał, umarł
w Wilnie r. 1662,

W. bibliotece puławskićj znajdował się rękopis
przedstawiający genealogią rodu Littawerów wjęzy-
ku łacińskim a nadto autograf polski naszego Letto-
wa p. t.: CEF

Subsidium reminiscentiae abo skarbnica pamięci
różnych spraw domowych jako i potocznych przypo-
minania godnych i potrzebnych opisanie zachowy- ,
wująca, powtóre zebrana po zgorzeniu pierwszój
w Niepołomniey mil trzy za Krakowem, przy bytnoś-
ci Nayjaśniejszego Władysława IV polskiego
i szwedzkiego króla ete. pana i dobrodzieja mego
miłościwego i Iehmosć PP. senatorów na ten czas
przy Jego K. Mości residujących, o czym obszernie
informuje jmanifestalia metriki wielkiey koronney
wypisem wyjęta w Krakowie Feria quarta post
festum beatissinae Virginis Assumptionis proxima,
a. 1644,

W rękopisie tym, między innemi, opisuje attow
chorobę i śmierć Władysława IV i zarzycą, Kaspro-
wi Krafftowi nieumiejętne leczenie,

Posiłkując się tym autografem Ji: Ghr. Arnold opi-
sał żywot Lettowa. (Roczn. tów. nauk. krak. 'P.VIII,
1823, str. 29—114). Nadto pon. Gąsiorowski: 1. c. IŁ,
245, Kwiatkowski. Dzieje.,, 228; 407. Piasecki: Chró- -

18%
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niea gestorum.. 600. Kraszewski: Wilno, II, 19.
Święcki: Hist. pam. I, 139.

* Leube.
Historvya wydoskonalenia i znaczenie cewnika ż0-

łądkowego przy leczeniu i rozpoznawaniu chorób ż0-
łądka. Przekład D-ra L. A. Andersa. Warszawa,
w druk, Gaz. lek. 1880, w 8-ce, str. 59. Odb. z Gaz.
lekars.

Lewandowski Gustaw,  wychowaniee
warsz. Szkoły Głównój, spółczesny lekarz
wileński.
Rzut oka na wystawę powszechną w Paryżu pod

względem lekarskim. (Pam. tow. lek. warsz. T. LVIII,
1867, str. 162).

Zapalenie ślinianek (parotitis idiopatica). (Klini-
ka, T. IV, 1869, str. 339—394).

lepota syfilityczna (amaurosissyphilitica). (Tam-
że, T. VI, 1870, str. 49—54),
Kilka słów o wodach leczniczych w Rabce. (Me-

dycyna, 1873, Nr. 43, 44),
O krwotokach macieznych kobiet ciężarnych, ro-

dzących i położnie. Podług wykładu prof. Charpen-
tier'a. (Tamże, 1874, Nr. 46—50. 1875, Nr. 19, 20,
34, 35, 37, 41, 44, 45).
Przyczynek do leczenia przewlekłego zapalenia

maciey. (Tamże, 1875, Nr. 1).
Przyczynek do działania ergotiny stosowanćj pod-

Ne40). przy nowotworach macicy. (Tamże, 1876,
z .

Przypadek niemoty w połogu (aphasia puerpe-
ralis). (Tamże, 1877, Nr. 38). > a
Korespondencya z Genewy. V-y spółnarodowy

zjazd lekarski. (Tamże, 1877, Nr. 39).
Korespondencya z Paryża. (Tamże, 1878, Nr. 3).
Korespondencya z Amsterdamu. VI międzynaro-

dowy zjazd lekarski. (Tamże, 1879, Nr. 40).
O szezepieniu ospy ochronnćj w Amsterdamie.

(Tamże, 1880, Nr. 1).
O użyciu zatykadła pochwowego przy poronieniach.

Rzecz czytana na posiedzeniu Tow. lek. wil. d. 24
kwietnia 1881 r. (Tamże, 1881, Nr. 32).
Korespondencya z Londynu. (Tamże, 1881, Nr. 34).
Nadto liczne rozprawy i komunikacye w Protoko-

łach tow. lek. wil ; między innómi:
K leczenju chroniczeskago wospalenia matki.

(1874, Nr. 10). ,
O zatrudnienjach i oszibkach pri raspoznawanii

bieremiennosti. (1875, Nr. 2).
K podkożnym wpryskiwanjam ergotina w opucho-

lach matki. (1875, Nr. 7).
Aphasia in stadio puerperali. (1877, Nr. 4).
Lewandowski Jakób Henryk, weterynarz,

ur. w Warszawie 1807 r., nauk weterynar-
nych słuchał w Wiedniu; stopień magistra
weterynaryi otrzymał w r. 1851 w Warsza-
wie. Przed r.1840 był weterynarzem kwa-
rantanny w Włodawie, późnićj wetery-
narzem. policyjno-sądowym m, Warszawy,
pomocnikiem dyrektora szkoły weteryna-
ryl a w końcu weterynarzem warsz. dy-
wizyonu żandarmów. Umarł 1882 r.
O zarazie bydlęcój czyli powietrzu bydła rogatego

tudzież o zapobieżeniu i zmniejszeniu takowćj w kra-
JU 1 na granieach. Warszawa, G. Sennewald, druk.
XX. Piarów, 1840, w 8-ce, str. XIII i 191.
O podwojeniu korzyści i znacznóm pomnożeniu na-

wozu zwierzęcego z używania ziemi na podściołkę
w stajniach. Kalisz, druk. K. W. Hindemitha, 1847,
W 8-ce, str. 47 i TX.
„Praktyczne spostrzeżenia moje w antraksie nagle

większe domowe zwierzęta zabijającym (Anthrax

„Leube—Lewes.

acutissimus, febris venoso-putrida acutissima, ty-
phus eontagiosus carbuneulosus acutissimus ete.).
(Tyg. lek., 1851, Nr. 11).
Poradnik weterynaryi gospodarczej ezyli nauka

dochodzenia przyczyn, poznawania i leczenia chorób
koni, bydła rogatego, owiee, trzody chlewnćj, psów
i kotów sposobem alleopatycznym i homeopatycznym,
oraz zapobiegania tymże, równie jak chorobom ptas-
twa domowego, ryb i owadów gospodarskich — dla
użytku ziemian i lubowników koni podług dzieł we-
terynaryjnych, naynowszych autorów niemieckich
wypracowany i luźnemi spostrzeżeniami na 22 let-
nim własnóm doświadczeniu opartemi uzupełniony.
Z wykazem najlepszych owczarń w Szląsku i Kró-
lestwie Polskiem. Warszawa, G. Sennew ald, 1850,
w 8-ce, str. IX, 481 i nl. 24, z 11 tab. rye. w atlasie.

Toż, na 30 letniem własnóm doświadczeniu...
Edycya druga, zupełnie poprawna i kilku nowemi
dodatkami pomnożona, z 12 tab. rye. w oddzielnćj
oprawie. Warszawa, nakł., G. Sennewalda, druk.
J. Ungra, 1858, w 8-ce, str. 4761 XXIITi atlas z 12
tablie złożony.

Toż, wydanie trzecie zupełnie przerobione i po-
większone. Warszawa, nakł. A. B, Boguekiego, 1878,
W 8-ce, str. 692, 14 tab. ryc.
O rasach rogacizny. Warszawa, 1860, fol. arkusz

z rysunkami.
Weterynarya homeopatyczna pop ularna czyli opi-

sanie właściwych symptomatów towarzyszących
każdćj chorobie u większych domowych zwierząt
z podaniem przyczyn i prędko chorobę usuwających
homeopatycznych Środków lekarskich. Warszawa,
nakł. Merzbacha, druk. A. Ginsa, 1857, w 8-ce, str.
TY, 59, No d-

Toż, tamże, 186 ), w 8-ce, str. 57, nl. 7.
O włosowcach (triehinach) i o sposobach uehro-

nienia ludzi od ehoroby z nich powstać mogącćj,
z 1 tab. litog. Warszawa, w druk. Aleks. Ginsa,
1865, w 8-ce, str. 24. ą
, Sowremiennoje priwiwanje dietiam predochrani-
tielnoj ospy i ukazanje bolieje diejstwitielnych spo-
Sobow ospopriwiwanja. Warszawa, druk. A Ginsa,
1866, w 8-ce, k. 2, str. VII i 125.
Pogląd naukowy na wściekliznę psów, oraz wska-

zanie sposobów poznawania i zapobiegania częstego
jój pojawiania. (Dodatek do Kliniki, T. II, 1868, str:
261—301).

Toż, w osobn.
str. 40.
Synopsis wnętrzaków pasożytnych (robaków wnętrz-

nych trzewiowych). Systematyczne zestawienie z treś-
ciwym. opisem: przetworu, ustro ju, siedliska, tudzież
szkodliwego ich wpływu na organizm człowieka
i zwierząt domowych, zastosowane dla użytku leka-
rzy i weterynarzy. (Dodatek do Kliniki, T. V, 1870,
str. 191—260).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1870, w 8-ce, str.
IV, 66 i VI, 8 tab.

Pobieżny zarys historyczny ospy naturalnój ludz-
kićj. (Klinika, T. VII, 1870, str. 89—64, 104—107).
Główne zasady utrzymania zdrowia zwierząt do-

mowych. (Dziełko uznane przez warszawski Zarząd
Towarzystwa opieki nad zwierzętami, wydane wspól-
nym nakładem autoraiTowarzystwa). Warszawa,
A aut., druk, Pajewskiego, 1872, w 8-ce, str. III

1 .

„_ Psycho-zoologia czyli nauka o zmyślności i rozwo-
ju władz umysłowych u zwierząt. Warszawa, 8. Or-golbranda synowie, 1873, w 8-ce, str, 219 i IY.

* Lewes G.H.
Fizyologia codziennego życia.

przetłomaczył Ludwik Masłowski, Kraków, nakła-
dem Wydawnictwa Kraju, drukiem Kra ju, 1872—78,
W 8-ce, T. I, str. 334. T. II, k. 1, str. VII, 322i VI.

odb. Warszawa, 1869, w8-ce,

7 angielskiego



Lewestamm—Levittoux.

Serce i mózg. Tłumaczenie M. Mendelsohna. War-

wa, Gebethner i Wolff, druk. A. Pajewskiego, 1872,

w 16-ce, str. 23. Odb. z czasop. Przyroda i przemysł.

Lewestamm Jerzy, ur. r. 1501, promowa-
ny w Kielu r. 1828 do stopnia doktora me-
dycyny, początkowo był lekarzem obwo-

dowym w Łomży, późnićj (1832 — 1837)

ordynatorem warsz. szpitala św. Ducha
i akuszerem miasta Warszawy. W r. 1839
wyniósł się z kraju na zawsze.
De liqnore amnii foetus humani, praecipue de ejus

usu. Kiliae, Mohr, 1823, w 8-ce, str. 43. Diss. inaug.

Ueber den Milzbrandearbunkel. (Leo Magazin,
T. I, 1828, str. 182—223).

Przepisy dyetetyczne dla brzemiennych, rodzących

i położnie. Warszawa, druk. Gałęzowskiego, 1833,
w 8-ce, k. nl. 4, str. 28.
Na posiedzeniach tow. lek. warsz. komunikował:
Zwyrodnienie żołądka, który przeistoczył się w or-

gan chrząstkowaty, zaledwie pół kubka płynu mieś-

cić w sobie mogący (1835). (Pam. tow. lex. warsz. T.
I, 1837, str. 32).

Ropień w mózgu. (Tamże, T. I, 1837, str. 32).
Szczególne przeistoczenie żołądkai sieci. (Tamże,

T. I, 1837, str. 198).
Ciąża zewnątrz-maciczna (1835). (Tamże, T. I,

1887, str. 38).
Operacya zrosłćj pochwy macieznćj. (Tamże, DK

"1837, str. 197).
Narzędzie do wstrzymywania krwotoków macicz-

nych własnego pomysłu. (Tamże, T. I, 1837, str. 328).

Poród utrudniony znaczną wielkością dziecka (wa-

ga 15 f., długość 17, łokcia). (Tamże, Tr. 1141839,

Sho 19).
O sztucznóm wydobyciu miejsca po porodzie. (Tam-

że, T. II, 1839, str. 197).
Lewestamm Maciej, dentysta nadworny

króla Duńskiego, członek Towarzystwa fi-

zyczno-lekarskiego w Moskwie, dentysta

warszawski. ZA
Krótka nauka dla ojców i matek jakim sposobem

mogą utrzymać zęby swój familii do późnej starości

w dobrym i zdrowym stanie. Warszawa, druk. J.

Węckiego, 1819, w 8-ce, str. 37 i LLL.

Levi Moses, rodem z Lublina.

De munditiei cura. Trajecti ad Viadrum, typ.Api-

tziana, 1797, w 8-ce. Diss. inaug.

Lewicki Grzegorz, ukończywszy nauki

lekarskie w akademii wileńskićj, osiadł

1835 r. w Grudku na Podolu w okolicach

Proskurowa i na skromnóm stanowisku le-

karza wiejskiego, z zaparciem samego 8le-

bie, pozostał aż do zgonu, który nastąpił

w kwietniu 1872 r. ; 5

Lewicki Józef, promował się do stopnia

doktora medycyny i chirurgii w Krakowie

30 ezerwca 1829 r.
De stethoscopi et plessimetri in diagnosi morbo-

rum thoracis usuitem de keratonyxide. Oracoviae,

1829, w 8-ce, str. 51, 1 tab. Diss. inaug.

Lewiński Józef, ur. 1808 r. we wsi Wosz-

czatynie na Wołyniu; początkowe nauki

pobierał u bazylianów w Włodzimierzu;
medycyny słuchał w Wilnie. W r. 1829

wysłany jako lekarz do Turcyi, pozostawał

w służbie wojskowój lat 10, potóm osiadł

w Równóm. Pod pseudonimem Bociana
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z nad Horynia zasilał swemi utworami,
wierszem i prozą, wiele naszych czasopism.
Przełożył Grybojedowa: Biada temu kto
ma rozum (Warszawa, 1857). Przekład
bajek Kryłowa dotąd pozostaje w ręko-
pisie.

Lewiński Marcelli, ukończywszy nauki
lekarskie w warsz. Szkole Głównój, praco-
wał jako asystent prywatny prof. anatomii
patologicznój Włodz. Brodowskiego; póź-
nićj był lekarzem szpitala ś. Leona w Opa-
towie; od r. 1876 jest inspektorem lekar-
skim gubernii kieleckićj. Stopień doktora
medycyny osiągnął w Warszawie r. 1882,
Przypadkowe otrucie się półtorachlorkiem żelaza.

(Ga z. lek., T. XIII, 1872, str. 533, 807).
„ Sprawozdanie z czynności lekarskićj wszpitalu
Ś. Leona w Opatowie za r. 1873. (Tamże, T. XVII,

1874, str. 321, 341, 369).
O fizyjologieznóm przeciwdziałaniu pilokarpiny

iatropiny na ślinianki podźuchwowe. (Pam. tow.

lek, warsz., 1882, Zeszyt LI, str. 345—366).
Toż, po rosyjsku, jako Diss. inaug.

Nadto umieszczał w Gaz. lek. liczne sprawozdania

z prać obcych.
Levinsohn Wolff, Lesna-Polonus.
Diss. inaug. exhibens_ observationes nonnullas

varii argumenti. Halae, 1784, w 4-ce.

Levittoux Henryk,ur. 1820r. w Krakow-
skióm, z matki polki i ojca oficera wojsk
francuzkich, osiadłego w naszym kraju od

r.1812. Nauki gimnazyalne pobierał w Ku-

kowie, następnie uczęszczał na kursa do-

datkowe. Zawikłany w sprawy polityczne,
w r. 1844 zbiegł do Paryża i tam walczące
z wielkim niedostatkiem po kilku latach

mozolnych studyów w r. 1851 stopień dok-

tora medycyny osiągnął. W r. 1858 po-

wrócił do Warszawy i nader szybko jako
zdolny i śmiały praktyk do wielkiój do-

szedł wziętości. L. niepośledny filozof, jest

wynalazcą sposobu zdejmowania odlewów

gipsowych z żyjących osób w całój postaci.

Umarł 31 sierpnia 1879 r.
De la pneumonie aiguó. Paris, Rignoux, 1851,

w 4-ce. str. 28. These.
O newralgii ogólnój trwającćj od lat sześciu; 0 ne-

wralgii tylno-udowćj, skomplikowanćj atakami kon-

wulsyjno-hysterycznemi; 0 atakach konwulsyjno=

hysterycznych semi-epileptycznych i słowo o newral-

gii grzbietowo - międzyżebrowćj. (Przyj. zdrowia,

1862, Nr. 15).
Newralgia ogólna od 6 lat trwająca, wyleczona za

pomocą środka operacyjnego według metody u nas

nieużywanój. (Tamże, Nr. 15). a. s

Ataki hysteryczne formy konwulsyjnej semiepi-

leptyczne. (Tamże). a

"Trzy wypadki chorób nerwowych, uleczonych za

pomocą przypiekań żelazem rozpalonóm. (Pam. tow.

lek. warsz., M. XLVI, 1862, str. 201).

List otwarty do przyjaciół ludzkości, z powodu ar-

tykułu o homeopatyi umieszczonego W Nr. 96 Dzien-

nika warszawskiego. Warszawa, nakł. J. Kaufman-

na, druk. I. Krokoszyńskiego, 1868, w 8-ce, str. 17,

FĘ
Kilka słów w obronie nauki i prawdy z

czytów publicznych p. Kuczyńskiego,
owodu 0d-
omeopaty.
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Warszawa, nakł. J.  Kaufmanna, druk. A.Ginsa,1868, w 8-ce, str. 16. ;Głos wołającego na puszczy w obec homeopatówz Lublina. Warszawa, nakł. J. Kaufmanmna, druk. J.Krokoszyńskiego, 1868, w 8-ce, str. 24,
O newralgiach i sposobie ich leczenia za pomocąprzyżegania żelazem do białości upalonóćm punktówdotkniętych nerwobólem. (Gaz. lek., T. XI, 1871, str.193—197, 212—216, 225—229, 241—244, 261—266).W jaki sposób gorące żelazo modyfikuje nerwydotknięte bólem i na czóm polega anatomo-patolo-gieznie newralgia. (Tamże, 1871, str. 293—295).

„ Na ezóm polega pokrewieństwo między chorobami,Jak odra, płonica, błonica, ospa, tyfus, karbunkuł1 zgorzel; co rozumieć należy przez jedność przyczy-ny tych chorób i w jakim wypadku czysta szczepionaospa zakazić może organizm innemi chorobami.(Tamże, T. XIĘ 1872, str. 262—264),Nowy środek leczniczy w pląsawiey. (Tamże, T.XVI, 1874, str. 166—171).
Zawys filozofii natury. Warszawa, druk. Gaz. pol-skićj. 1869, w 8-ce, str. 236.

Filozofia natury. Wydanie drugie, całkowicieprzejrzaneiznacznie powiększone. Warszawa, 1869,W 8-ce, str. 461 i III.
Toż, wydanie trzecie, przejrzane i dopełnione.Warszawa, w druk, J. Sikorskiego, 1872, w 8-ce, str.XXVIII, 589, 2 k.
Odpowiedź na krytykę pana Bronisława Strzemiń-skiego zamieszczoną w zeszycie 1V Biblioteki warszawskićj za kwiecień 1869, (Biblioteka warsz., 1869,II. str. 326). s

" Lettres 4 un ami sur quelques questions fonda-mentales du domaine de la philosophie de la nature.Paris, F. Savy, 1877, w 8-ce, str. 62, ;Philosophie de la nature. Troisitme ódition ori-ginale francaise, publice d'apres la quatrieme ódi-tion polonaise, revue et corrigóe par Fauteur. Paris,F. Lavy, 1874, w 8-ee, str. 611, II. z
(Portret i wspomnienie pośmiertne o L, umieściłyKłosy, T. XXIX, Nr. 742).
Lewkowicz Syxtus, ur. 25 marca 1775 r.w Szkudach na Zmujdzi; ukończywszywydział lekarski w Wilnie 1807 r., w celuudoskonalenia się w chirurgii bawił dwalata w Wiedniu. W r. 1809 wszedł do służ-

by wojskowćj, którą z początku pełniłw lazaretach francuzkich, późnićj przy le-gionach polskich. W czasie swego pobytuw Hiszpanii, zaszczycony został 29 czerw-ca r. 1811 tytułem profesora honorowegoi członka akademii lekarsko-chirurgicznój
w Walladolidzie a nadto towarzystwaw Montpellier, Bordeaux i Paryżu powo-lały go do swego grona. W r. 1815 nazaszczytne wezwanie, objął katedrę chirur-
gii w Krakowie, ale wkrótce czasowo ją,opuścił. Wrócił do wykładów 1819r.Ustąpiłz profesury w r. 1829. Umarł w Krakowie11 czerwca 1838 r.
Novum auxilium expediendi caleuli in eollo vesi-cae urinariae detenti, post seetionem lateralem, opeduarum forcipum norae conformationis, Accedit bre-vis castigatio errorum, quae in nuper deseriptammethodum, „improprie Pajolanam dietam, irrepsere.Auetore Xisto nobili a Lewkowicz, Med. et Chir.- D-re, chirurgo penes exercitus Gallorum. Valdo-leti, typis viduae Santander, 1811, w 8-ce, str. 8,2 tab.

Levittoux—Libuda.

Poż,... conformationis, quas invenit et publici juris
fecit.  Reimpressum Cracoviae, typ. Univ., 1815,
w 4-06, k. 3, tab. 2. R.

Toż, Oracoviae, typis Gieszkowscianis, 1830,
W 4-66, k. nl. 3, str. 2, tab. 2.

Opisanie nowego łóżka dla rodzących. (Roczn.
tow. nauk. krak., T. IX, str.12). Ę
O operacji wargi zajęczćj. (Tamże, T. XI, str.5).
0 zk i postępie chirurgii. (Tamże, 1827, T.

XII,str. 8). ; :
Żywot. Józefa Sawiczewskiego, czytany na posie-

dzeniu 15 marca 1627 r. (Tamże, 1829, T. XIII, str.
35—56).

Zywot J. Markowskiego. (Tamże, 1829).
Libchen Jan Ferdynand, stopień doktora

medycyny otrzymał w Berlinie 24 stycznia
1839 r.; początkowo praktykował w Solcu;
w latach 1853—1856 byłlekarzem w warsz.
szpitalu św. Ducha; obecnie jest lekarzem
naczelnym szpitala ewangielickiego w War-
szawie.
De funetione reflexoria systematis neryosi. Bero-

lini, typ. Schlesinger, 1839, w 8-ce, str. 77. Diss.
inaug.
Woda Solecka, jćj działanie, do niektórych chorób
zastosowanie i sposób użycia. Warszawa, w druk. J."Tomaszewskiego, 1851, w 8-ee, str. 160. Przyp. Oze-tyrkinowi. Ocena w Pam. tow. lek. warsz., 1851,str. 132. : EFebvis intermittens pneumoniea. (Tyg. lek., 1852,Nr. 3).
Sprawozdanie z czynności Tow. lek. warsz. w r.1853. (Pam. tow. lek. warsz., T. XXXI, 1854, str. 5).Toż, za r. 1854, (Tamże, T. XXXIII, 1855, str. 10).Toż. za r. 1855. (Tamże, T. XXXV, 1856, str.13).Pleśniawki gangrenowe. (Tamże, T. XXXIV, 1855,str. 324),
Zmarnienie zupełne Jewego płuca; jelita wrazz żołądkiem oraz śledziona pomieszezone w lewćj po-łowie klatki piersiowój. (Tamże, T. XXXIX, 1658,str. 21). i Jaskowtówia w krupie uwieńczona pomyślnymskutkiem. (Tamże, T. XLIY, 1860, str. 120).Przyrodzony brak górnćj ściany eewki moczowóju młodćj dziewczyny. (Tamże, T. LXVII, 1872, str.5)
Liboszyc Józef,

lek. wileńskiego,
w Wilnie. iDe morbis primi paris neryorum. Dorpati, 1806,w 8-ce. Diss. inaug.
Opisanie jadowitych roślin w Litwie. (Dziennikwileński, 1805, Nr. V, 100 — 105, 2 ryc. Nr. VII, str.286—289, 1 rye., 1806, Nr. XII, str. 295—297, 1 rye.),Deseription des mousses, qui eroissent aux envi-rons de St.-Petersbourg et de Moscou. S.-Peters-bourg, 1810—1811, w 4-ee, 2 tomy, 40 rycin.Beschreibung eines neuentdeckten Pilzes in eineran H. Jos. v. Jaequin gerichteten Zuschrift. Wien,Camesina, 1814, fol. 1 rye, (Po franeuzku i po nie-miecku). jTableau botanique des genres observóes enRus-Sie et disposćs selon la móthode naturelle. St.-Pe-tersburg, 1815, fol.
Libuda Hippolit Karol August, ur. 1809 r.w Pabianicach, nauki gimnazyalne ukoń-czył w r. 1828 w Poznaniu, do medycyny

przykładał się w Berlinie, Halli i Wrocła-
wiu. Umarł 1834 r.
De arteriae asperae infammatione. Vratislaviae,typ. Kupferi, 1832, w 8-ee, str. 24. Diss. inaug.

jeden z założycićli tow.
umarł 5 stycznia 1824 p,



Liebig—Lipiński.

* Liebig Justus (1803—1873).
Chemia organiezna w zastowaniu do zoofizyologii

i patologii. Przełożył z niemieckiego i dodatkiem

o budowiei znaczeniu organów żywienia powiększył

Jan Pankiewiez, kandydat filozofii. Warszawa, druk.
Dietricha, 1844, w 8-ce, str. XI, 245.

Listy o chemii, o jój zastosowaniach w przemyśle,

fizyologii i w rolnictwie. Przełożył J. Seweryn Zdzi-

towiecki. Warszawa, druk. S. Orgelbranda, 1845,

w 12-ce, str. XII, 837, z portretem autora.

Chemia z zastosowaniem do rolnietwa i fizyologii.

Z piątego przerobionego i pomnożonego wydania

przełożył J. 8. Zdzitowiecki. Warszawa, Klukowski,

druk. S. Orgelbranda, 1846, w 12-ce, str. LV, 603.

Nowe listy o chemii zastosowanej do przemysłu,

fizyologii i rolnietwa. Przełożył Ludwik Natanson,

Dr. med. .Warszawa, nakł, H. Natansona, druk. J.

Jaworskiego, 1854, w 8-ce, k. 2, str. II, 261.

Najnowsze listy chemiczne. Przetłomaczył Antoni

Rose. Poznań, nakł. i druk. L. Merzbacha, 1858,

w 8-ce, str. 122.
Wyciąg mięsny tudzież nowa polewka dla dzieci.

Opisał Teodor Torosiewicz. Lwów. Wild, 1865,

w 8-ce, str. 40.
O wartości pożywnój pokarmów. Przełożył Stani-

sław Kramsztyk. Warszawa. 1870.
Wiedza zastosowana do rolnictwa i fizyologii. Tom

wstępny. Kraków, nakł. tłómacza (Konstantego

Przeciszewskiego), druk. Uniw., 1871, w8-ce, str.

XVI 139i 1.
Chemia zastosowana do rolnictwa i fizyologii. Po-

dług ósmego wydania przełożona za upoważnieniem

autora. T. I. Kraków, nakł. tłómacza (Konstantego

Przeciszewskiego), druk. Uniw., 1872, w 8-ce, Str.

XIV, 369. T.II, druk. Korneckiego, 1874, w 8-00,

str. 383.
Toż, wydanie wznowione (tytułu). Warszawa,

nakł. Gebethnera i Wolfa, 1876, w 8-ee, 2 tomy.

* Liebig G.
Krążenie krwi w płucach i jego zachowanie się

pod wpływem rozmaitego ciśnienia powietrza. Z nie-

mieckiego przełożył Dr. W. Rudnieki. Warszawa,

nakł. Gaz. lek., 1873, w 8-ce, str. 40.

Liebmann Fryderyk, b. lekarz wojska
polskiego.

De la pligue. Montpellier, 1838. These.

Liebkind Arnold, spółczesny lekarz war-

szawski.
Kamień pęcherza moczowego, powstały w skutek

wprowadzenia doń ołówka; operacya; wyzdrowienie.

7 kliniki prof. Le Bruna. (Klinika, T. LI, 1867, str.

193—199).

Ligęza Jakób, promowany do stopnia
doktora filozofii w Krakowie 1638 r., był

lekarzem kapituły poznańskićj, za co po-

bierał wynagrodzenia zł. sto rocznie i je-
den chleb tygodniowo.

Por. Gąsiorowski: 1I, 194, Muczkowski: Lib. prom.
304, 307.

Likiernik Maurycy, wychowaniec wszech-
nicy warszawskićj, spółczesny lekarz za-
mieszkały w Kodzi.
O wodzie mydlanćj i pianie z mydła przeciw opa-

rzeniu. (Medycyna, 1880, Nr. 36).
Lilpop Józef, ur. w Warszawie w r. 1803,

do gimnazyum uczęszczał w mieście ro-
dzinnóm, nauk lekarskich słuchał od r.
1832 w Berlinie i tam 16 września 1837 r.
stopień doktorski osiągnął. Umarł w War-
szawie 1841 r.
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De malleo humido et farciminoso eorumque in or-

ganismum humanum effieaeia, morbi historiis illus-

trata. Berolini, J. Sittenfeld, 1837, w 8-ce, str. 72.
Diss. inaug.

Lilpop Karol, spółczesny aptekarz war-
szawski.

Objaśnienia dla używających wody mineralne,
przy tóm cennik wód mineralnych i lekarstw spe-

cyalnych. Warszawa, druk. Gaz. eodziennćj, 1857,

w 12-ce, str. 16.
"Toż, w druk. Ginsa, 1861.
Mały poradnik dla leczących się wodami mineral-

e Warszawa, druk. A. Ginsa, 1867, w 8-ce,

str. 23.
Poradnik dla leczących się wodami mineralnemi.

Warszawa, 1875, w l2-ce, str. 27.

Lindener Kacper, doktór filozofii i medy-
cyny, kanonik wrocławski i kruszwicki,

kustorz wolborski, rodem z Poznania, sły-

nął z biegłości w sztuce lekarskićj. Umarł
24 czerwca 1611 r., przeżywszy lat 49.
K. Miaskowski w pięknym wierszu podał
potomności pamięć Lindenera.

Por. Marylski:... str. str. 134. Starowolski: Monu-
ment., str. 409.

Linhardt Ignacy, rodem czech, stopień
doktora medycyny uzyskał w Wiedniu
r. 1795 i tam zastępował prof, weterynaryi

Wollsteina. Odr. 1797—1804 był lekarzem

obwodu myślenickiego a potem kieleckie-

go. W r. 1812 objął katedrę weterynaryi

w Krakowie po Adamie Rudnickim, ale tę
już 1813 r. opuścił. Umarł 1823 r.

Por. Roczn. wydz. lek., VI, 59, 64. Roczn. tow.

nauk. krak., IX, 25,

* Lion.
Nowy chemik paryzki wydany przez sławnego

doktora medycyny i chemika pana Lion, approbo-
wany przez akademię francuzką, na różne słabości

i różne sekreta do użytku domowego. Lwów, ezcion-

kami Piotra Pillera, 1836, w 8-ce, str. 70 i VI.

Lipiński Fabian, przełożył:
Sposób doradezy leczenia choroby nazywającćj

się cholera morbus, przez Radę medyczną wydany

w r. 1830 w S.-Petersburgu w rossyjskim języku,

a na polski z dozwoleniem władzy gubernialnćj prze-

tłomaczony przez... Kamieniec podolski, d. 10 listo-

pada, 1830, w 4-€e, k. 1, str.10.

Lipiński Franciszek, lekarz wojska pol-

skiego, promowany do stopnia doktora

medycyny 28 lutego 1831 r. w Krakowie,

stargawszy swe lata na posłudzenajbied-

niejszój ludności, zakończył pracowity ży-

wot w szpitalu św. Ducha w Warszawie
w maju r. 1868.
De ictero. Cracoviae, typ. univ., 1831, w 8-ce,

str. 387. Diss. inaug.

Lipiński Karol, dyplom doktorski otrzy-
mał w Krakowie 24 lipca 1839 r.
De actione potionum spirituosarum in corpus hu-

manum. Oracoviae, Friedlein, 1839, w8-ee, str. 6
i 48. Diss. inaug.

Lipiński Napoleon Konstanty, promował
się do stopnia doktora medycyny w Kra-
kowie 7 lutego 1885 r.
De remediis antipyreticis nee non cauteriis. Ora-

eoviae, typ. Jos, Qzech, 1835, w 8-ce, str. 96. Diss.
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inaug. Ocena tój rozprawy w Pam. nauk. krak. 1837,
5str. 135. ;

Lipiński Władysław, nauk lekarskich
słuchał w warsz, Szkole Głównćj, obecnie
jest lekarzem powiatowym w Grójcu.

Zwężenie dwunastnicy rakiem spowodowane;
śmierć. (Gaz. lek., T. V, 1868, str. 225).
Rana kłóta przenikajaca do żołądka. (Tamże, T.

VI, 1869, str. 638). z;
Statystyka lekarska z powiatu grójeckiego za r.

1868, 1869, 1870, 1871, 1812, 1873, 1874. (Tamże, T.
VII, 1869, str. 445. T. IX, 1870, str. 206. T. X. 1871,
str. 588. T. XIII, 1872, str. 574, 590. T. XV, 1873,
str. 253, 269, 284. T. XVII, 1874, str. 47, 76, 9%, 189,204. T. XIX, 1815, str. 252, 267, 284). |

Lipnieki Erazm, doktór filozofii i medy-
cyny, lekarz z pierwszćj połowy XVI stó-
lecia, stopień bakałarza nauk wyzwolo-
nych otrzymał w Krakowie r. 1521,

Por. Starowolski: Mon, Sarm. str. 110. Muczkow-
ski: Stat. str. 178. Oettinger: 1. e. str. 160.

Lippmann Natan, ur. 14 kwietnia 1809 r.
w Poznaniu, nauki gimnazyalne pobierał
w mieście rodzinnćm; lekarskie w Berlinie
(1828—1833).
Veterum opiniones de insania. Berolini,

tackianis, 1833, w 8-ce, str. 54. Diss. inaug.
Lipski Gabryel,.
Quelques considórations sur la fidyre typhoide.

Montpellier, T. Martel, 1848, w 4-ce, str. 23. These.
Liscovitius Vincentius, krakowianin.
Theses physicae de generatione et corruptione ex

duobus libris Aristotelis desumptae, quas in celeb.
argentinensi academia publici exercitii gratia pro-
positas, praeside Cl. viro D. Joanne Ludovico Hav-
venreutero phil. et med. Dr. praeceptore honorando
pro ingenii tenuitate defendet Vine. Lis. Argentorati,
Ant. Bertramus, 1595, w 4-ce, str. 32,

Lisicki M., ze Staszowa,
De Tómploi du galvanisme dans quelques cas deparalysie partielle. Thóse. Paris, impr. Rignoux,

1837, w 4-ce, str. 25.
Lisicki Stanisław, rodem z Płockiego,

stopień doktora medycyny osiągnął w r.
1848 w Paryżu i następnie bawił tam do
1854 r. Wróciwszy do kraj u, przebywał
w różnych miejscowościach a nakóniec
w Fyszkowicach, gdzie umarł w lipcu
1882 r., przeżywszy lat 74.
De la fievre typhoide. Paris, Rignoux, 1848,

Ww 8-ce, str. 35. Those.
Lisikiewicz Józef, nie lekarz, jezuita, na-

uczyciel bistoryi naturalnój w szkołach san-
domierskich (1775—1782), kaznodzieja przy
kolegiacie sandomierskićj, proboszcz przy
kościele św. Pawła (1799) tamże, zmarły 9
września 1822 r. w wieku lat 84, w dziele
swóm: Historya naturalna, wydanóm w r.
1781 w Ńandomierzu, podaje wiadomość
(str. 12 — 26) o wodach kruszcowych albo
mineralnych, wymienia wody znane wów-
czas w Polsce i ich skutki.

Lissewski Józef, ur. w Pelplinie 1828 r.,
ukończywszy nauki gimnazyalne w Choj-
nieach, przez półtora roku oddawał Się stu-
dyom teologicznym w Wrocławiu, zkąd

typ. Nie-

Lipiński—Littich.

przeniósł się na wydział lekarski do Gry-
fi, gdzie 1857 r. stopień doktorski osią-
gnął.
De irideetomia additis morbi historiis nonnullis.

Gryphiae, typ. Kunike, 1857, w 8-ce, str. 28. Diss.
inaug.

Lissowiecki Józef, pierwszy promowany
do stopnia doktora medycyny w uniwersy-
tecie krakowskim za księstwa warszaw-
skiego 28 września 1809 r. jeszcze przy
dawniejszych  profesorach austryackich,
był lekarzem w wojsku polskićm.

Por. Roezn. wyd. lek. T. VIII, 169, Roczn. wojsk.
pol. 1817—1829.

Lissowski Mikołaj, otrzymawszy stopień
doktora medycyny 11 listopada 1845 r.,
był czas niejaki adjunktem w klinice le-
karskićj w Krakowie, Umarł 7 kwietnia
1879 r. w Głogowie, w powiecie rzeszow-
skim, przeżywszy lat 66.
Krzeszowice pod względem topograficzno-lekarskim:

Kraków, druk. uniw. jag., 1845, w8-ce, str. 55. Diss.inaug.
O rybach krajowi naszemu właściwych. Rozpra-

wa uwieńczona nagrodą przez wydział lek. krakow-
ski. Pozostała w rękopisie.

Por. Roczn. wyd. lek., T. VIII, str. 160.
Liszyński August Józef, ur. 1821r. w Go-

_ ślinach murowanych, w W. Ks. Poznań-
skióm, do gimnazyum uczęszczał w Pozna-
nia, nauk lekarskich słuchał w Wrocławiu
i Berlinie.

Consideratio bilis physiologica et pathologica.Berolini, typis Schuitzerianis, 1843, w 8-ce, str. 30.
Diss. inaug.

Littauer Józef, ur. w Bobżenicy r. 1805,
do gimnazyum uczęszczał w Wrocławiu
itam słuchał nauk lekarskich. Dyplom
doktorski otrzymał w Berlinie w r. 18838,
De trichomate. Berolini, typ. Nietackianis, 1833,

W 8-ce, str. 30.

Litterski Stefan, rodem ze Skwiraw
w Prusach wschodnich, nauki gimnazyal-
ne pobierał w Pelplinie i w Głogowie, do
medycyny przykładał się (1871 — 1875)
w Gryfii.
Ueber die Auflósbarkeit der rothen Blutkórper-chen abhiingig von ihrem Gasgehalte. Greifswald,F. W. Kunike, 1875, w 8-ce, str. 27. Diss. inaug.
Littich Aleksander, naukweterynarskich

słuchał wAlfort pod Paryżem, początkowobył nauczycielem w szkole rolniczój czer-nichowskićj, obecnie jest referentem dlaspraw weter. przy krajowój radzie zdro-wia we Lwowie i członkiem komisyi egza-minacyjnćj dlaweterynarzy.
OKraków, druk. uniw., 1872, w 8-ce,

Str. .

Qmięsiepod względem policyi zdrowia. imed. Rh.1872, str.V-VI IX—XT, XII Kiy "5Toż, w osobn. odb. Kraków, 1872, w 8-ce, str. 15.Spostrzeżenia o szczepieniu krowianki u krów.(Dwutyg. med. publ., 1872, str. XXII—XXIID).Z policyi weterynaryjnój, (Tamże, str. 49—51).



Lobenwein—Loewengliick.

Lobenwein Jan Andrzej, ur. 31 stycznia
1758 r. w Wiedniu, z ojca chirurga; nauki
lekarskie ukończył w mieście rodzinnóm
1779 r.; wr. 1786 został mianowany po-
mocnikiem Stolla w szpitalu św. Trójey.
W r. 1783 powołany został na profesora
chirurgii do Petersburga w nowo wówczas
założonćj wedle planu Mohrenheima szkole
medyko-chirurgicznćj; w r. 1785 przeniósł
się do Rygi i tam objął urząd sztabsleka-
rza gubernialnego. W. r. 1787 (19 marca)
przyjął ofiarowaną sobie przez Poezobutta
katedrę w akademii wileńskićj; z początku
wykładał anatomią, fizyologią i chirurgią,
późnićj anatomią i medycynę sądową. Trzy
razy (lat 9) urząd dziekana a dwa razy
(1816—1818) dostojeństwo rektora piasto-
wał. L. należał do pierwszych założycieli
tow. lek. wileńskiego, a muzeum anato-
miczne niejednym cennym okazem zboga-
cił. Umarł nagle na posiedzeniu tow. lek.
12 stycznia 1820 r.
De _paracentesi thoracis. Jenae, 1785, w 4-ce,

Diss. inaug.
De praejudiciis contra anatomiam. (Prospectus

leetionum in alma academia et universitate vilnensi,
seholae principis M. D. Lit. nomine insignita, ad in-
staurationem studiorum ex a. 1791 in a. 1792 propo-
situs. Vilnae, typ. S. R. M. penes academiam, fol.).
De monstruosa genitalium deformitate et spina

bifida commentatio, (Mómoires de lacad. des scien-
ces, de St.-Peterbourg, T. VI, 1817). >

Zagajenie publicznego posiedzenia uniwersytetu
wileńskiego przy publicznćm otwarciu nowego tea-
tru anatomii ludzkićj i zwierzęcćj d. 13 października
1815 r. Wilno, w druk. J. Zawadzkiego, w 8-ce,
str. 32.
O zapaleniu płue w nowonarodzonych. (Pam. tow.

lek. wil., T. I, 1818, str. 118—135).
O przyczynach i znakach uduszenia od wyziewu ża-

maezch się węgli. (Tamże, str. 145—167).
stanie ciemion pobocznych głowy podczas uro-

rodzenia. (Tamże, str. 251—268).
O przeżuwaniu pokarmów u ludzi na umyśle obłą-

kanych (ruminatio maniacorum). (Tamże, T. II, 1821,
str. 127—141).

O pasku przechodzącym (zoster migrans). (Pam.
tow. lek. wil., T. 11, 1821, str. 240—252),
O niepewności znaków śmierci z utonienia. (Tam-

że, str. 265—276).
O rozszerzeniu serea i o anewryzmacie arteryi a0r-

ty. (Tamże, str. 280—288).
Zagajenie posiedzenia publicznego na otwarciu

wydziału farmaceutycznego w tow. medycznóm wi-
leńskióm 3 czerwca 1819 r. (Pam. farmaceutyczny
wileński, 1820, str. 272).

(Życiorys jego umieszczony w Pamiętniku farma-
ceutycznym wileńskim, 1821, T. II, str. 296).

Loeben Józef (Neostadio-Polonus).
Dissertatio inauguralis mediea de usu corticis

salicis fragilis variis in morbis, praecipue in febri-
bus putridis; q. def. d. 9 Aug. praes. B. O. Otto.
Franeofurti ad Viadrum, 1793, w 4-ce.

Loeber Fryderyk, rodem z Warszawy.
Dissertatio inauguralis medica de exanthemate

miłiari et pemphigo; q. def. d. 1 Octbr. praesid Aug.
Fried. Hecker. Erfordiae, litteris I. ©. Goerling, an,
1791, w 4-ce.
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Loeffler N.
Przepisy żdrowego utrzymania zębów i dziąseł.

Dziełko... egzaminowego w wielu akademiach den-
tysty, Wiln», nakładem autora, w druk. B. Neu-
manna, 1828, w 8-ee, str. 50, nl. 4.

*_Loefler i Stromayer.
Podręcznik dla lekarzy polowych. Z niemieckiego

według... Ozęść I. Na pobojowisku. Leczenie ran
postrzałowych. Kraków, nakł. i druk. Wywiałkow=
skiego, 1873, w 8-ce, str, 74.

Loelhoeffel (Lelewel) Henryk. dziad żna-
nego historyka Joachima, pochodził z Prus
(de Loewensprung); stopień magistra filo-
zofii otrzymał w Wilnie 1728 r; nauk le-
karskich słuchał w Lejdzie, gdzie 1732 r.
dyplom doktora medycyny uzyskał. Spro-
wadzony r. 1786 z Memla dla objęciaobo-
wiązków nadwornego lekarza Augusta III
i profesora w nowo otworzonćj szkole chi-
rurgicznój w Warszawie, zaczął wykłady
anatomii w pracowni na Podwalu na cia-
łach śmiercią ukaranych złoczyńców; wy-
kładów atoli wkrótce musiał zaniechać,
doświadczywszy od przesądnego pospól-
stwa prześladowań. Późnićj spełniał gor-
liwie obowiązki lekarza praktycznego
w Warszawie, gdzie umarł 1763r. Syn
Henryka, a ojciee Joachima, Karol Lele-
wel, kapitan gwardyi koronnćj i kasyer
generalny przy komisyi edukacyjnćj, otrzy-
mał indygenat polski 1768 r. i niemiecką
pisownią nazwiska zarzucił. (Konstytucye
sejmu extraordynaryjnego w Warszawie
rozpoczętego 3 paźdz. 1768 r., str. 328).
Zbiór dzieł po Henryku Lelewelu (około
700) zakupił 1763 r. Jędrzej Józef Zaluski.
De frietione. Leydae, 17382, w 4-ce. Diss. inaug.
Por. Gąsiorowski: II, 106, 397, 449, 457. II, VII.

Pamięt. lek. XIV. 278. Omętarz powązkowski. Band-
tke: Bibl, xiąg... T. II.

= Loeschner.
O źródłach rozsyłanćj wody mineralnćj Karlsbad-

skićj pod względem działania jój na organizm czło-
wieka; o właściwóm zastosowaniu i sposobie użycia
Jój w rozmaitych chorobach. Wolny przekład dzieła
D-ra.. przez D-ra Teodora Heinrich. Warszawa,
druk. Strąbskiego, 1851, w 8-ce, str. 15.

Loewengliick Julian, ur. 1815 r. w War-
szawie, nauki średnie pobierał w liceum
warsz., do medycyny przykładał się od r.
1834 w Wilnie, i tam w r. 1840 stopień le-
karza I klasy osiągnął. Stopień doktora
medycyny przyznała mu Rada lekarska
Królestwa Polskiego w r. 1851. W latach
1843—1860 był lekarzem w szpitalu staro-
zakonnych w Warszawie. Um. r. 1872.
De delirio tremente. Dissertatio inauguralis medi-

©0-practica, quam praemisso suecineto de spirituosis
tractatu sedulo eolleetis autorum opinionibus con-
ceptam, propriisque animadversionibus ampliatam.
ad D-ris Med. jura et honores rite assequendos su-
premi Medici eonsilii Regni Polonieae judiciis sub-
mittit Medie clas: 1 Caesareae quondam medico chi-
rurgieae Acad. Viln, Alumnus, Varsaviae, 1851,
w 6-ce, str, VII, 79,
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Ueber die Herbstdiarrhóe der Kinder.
Kinderkr., Nov, Dee., 1851).
Ueber das Choleratyphoid der Kinder und dessen

Behandhing durch Calomel, Moschus und Brechwein-
salbe. (Tamże, Jan. u. Febr., 1852).
Wspomnienia lekarskie wszpitalu. starozakonnych

w Warszawie zebrane. (Tyg. lek., 1858, Nr. 13—16).
Wspomnienie lekarskie. (Tamże, 1859, Nr. 2).
Szpital starozakonnych oddział wenerycznych

r. 1856. (Tamże, 1859, Nr. 47, 48).
W spomnienia lekarskie. Rok 1846. (Tamże, 1860,

Nr. 28—33).
Loewenhard Stanisław, rodem z Warsza-

wy, spółczesny lekarz zamieszkały w Pa-
ryżu.

Quelques recherches sur Vatrophie musculaire
progressive avec la dógónćrescence graisseuse.
Paris, impr. Boutmy, 1867, w 4-€e, str. 52.

Loewenthal Heyman, ur. 1811 r. w Po-
znaniu, do gimnazyum uczęszczał w ro-
dzinnóm mieście, nauk lekarskich słuchał
(1582—1636) w Berlinie.
_ De inflammationum externarum topiea euratione.
Berolini, 1836, w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.

Lohrer Juliusz, spółczesny lekarz miejski
w Łodzi.

Ueber den Uebergang der Ammoniaksalze in den
Harn. Dorpat, E. J. Karow, 1862, w 8-ce, str. 37.
Diss. inaug. |

Londyński Roman, ur. w Płocku 15 stycz-
nia 1830 r., nauki lekarskie ukończył
w Moskwie w r. 1850. Stopień doktora
PAY ZYRY otrzymał od Rady lek. Król.
Polskiego r. 1859. W r. 1851 był lekarzem
powiatu w Lipnie, skąd wkrótce przeniósł
się do Sierpca. Wr. 1852 mianowany został
lekarzem powiatu radzyńskiego. Obecnie
jest inspektorem lekarskim gubernii łom-
żyńskićj.
Longchamps de Berier Bogusław,Polonus

Tieopoliensis,
De eyanosi cardiaea, adnexa historia morbi. Pra-

gae, typ. viduae Vetteri, 1836, w 8-ce, str. 30 i 2.
Diss. inaug.

* Longet Frac. Achilles.
O płodzeniu i rozwijaniu się zapłodnionego jaja.

Przełożył z franeuzkiego Adam Kozaczyński, kandy-
dat filozofii, uezeń medycyny. Kijów, dzuk. uniw.,
1855, w 8-ce, str. III i 59. Rękopis pośmiertny wy-
dał Józef Rolle. >

Lorenczewski Andrzej, do gimnazyum
uczęszczał w Bydgoszczy; bieg nauk lekar-
skich, które rozpoczął w r. 1867 w Berli-
nie, przerwała mu wojna francuzko-pruska
(1870); stopień doktorski osiągnął w Gry-
fii 1875 r.
Untersuchungen iiber die Verwerthung der Krapp-

fiitterung fiixr die Lehre der Knochenneubildung.
Greifswald, Fr. Hache, 1875, w-8-ce, str. 21. Diss.
inaug.

Lorentski Andrzej, spółczesny lekarz w Ra-
domyślu w Galicyi. *

Uwięzgnięcie przepukliny pachwinowój zewnętrz-
nćj usunięte działaniem prądu indukcyjnego. (Przegl.
lek., 1877, Nr. 27). :

Lubański Aleksander, rodem z Żele-
chowa.

(Journ. f.

Loewenhard—Lukelski.

Essai sur I'amónorrhóe. Thtse. Montpellier, 1836,
w 4-ce, str. 27.

Lubański Henryk, rodem z Warszawy,
dyrektor zakładu wodoleczniczego w Pont-
4-Mousson, późnićj w Saint-Grenis-Laval
nieopodal Lyonu i nakoniec w Nizzy, czło-
nek akademii umiejętności w Dijon, towa-
rzystwa naukowego w Nancy, towarzyst-
wa hydrologicznego w Paryżu, towarzyst-
wa lekarskiego w Paryżu, Lyonie, Mont-
pellier, Nancy, Anvers, umarł w Nizzy
w październiku 1876 r.

Eruptions vesieuleuses et bulleuses des parties gó-
nitales pouvant simuler des affeetions vónćriennes.
Observation communiquóe 4 la socićtć mćd. d'ćmu-
lation. (Gaz. d. hópitaux, 1842, II sórie, Nr. 115).
De Ihydrothórapie et de son applieation au traite-

ment de quelques affections ehroniques. Paris, 1845,
w 8-ce, str. (4.
Etudes pratiques sur Ihydrothórapie d'aprts les

observations recueillies 4 Tótablissement de Pont-a-
Mousson. Paris, Germer-Baillitre, 1847, w 8-ce.
Du traitement hydriatique des maladies febriles.

Paris, G. Baillidre, 1847, w 8-ee, str. 58.

De Vhydrothórapie comme móthode revulsive et
de ses applications contre les congestions chroniques.
Paris, G. Baillitre, 1854, w 8-ce, str. 44.

Toż, tamże, 1856, w 8-ce.
Examen physiologique de Ihydrothćrapie. Paris,

G. Bailliere; Lyon, Ch. Lavy, 1851, w 8-ce, str.
IV, 34.
Manuel de I'hydrothórapie a Fusage des malades.

Paris, G. Bailliere, 1852, w 12-ce, str. 168.
Des indications et des eontre-indications de I'hy-

drothórapie. Paris, Bailliere, 1856, w 8-ce, str. 23.
Les hivers 4 Nice. Paris, Baillitre, 1856, w 16-ce,

str. 16.
Bains de mer de Nice. Exposć du projet et exa-

men des objections. Nice, Canis-Otres, 1857, w 8-ce,
str. 8.
Des bains de mer, de leur action physiologique et

curative. Paris, 1858, w 8-ce, str. 30.

Kilka słów o klimacie Nicejskim i jego wpływie
na choroby piersiowe, wyrzeczonych na posiedzeniu
komitetu do badania chorób epidemiezńych. (Tyg.
lek., 1858, Nr. 35).

Guide de poitrinaire et de celui qui ne veut pas le
devenir. Nice, Baillitre, 1861, w 16-ce. ;

Causeries scientifiqnes.  Niee, Gautier, 1864,
w 12-ce.

Guide aux stations d'hiver du littoral móditerra-
nóen. Nice, Gauthier, 1865, w 8-ce, str. 590, LXXII,
i 16.
Note sur le chloroforme. (Lyon mód., 1872, Nr. 13).
Acces pernieieux dans le eours d'une fityre typho-

ide. (Tamże, 1873, Nr. 1).

Nadto wspólnie z Andrieux de Brioude redagował
w r. 1842: Annales d'obstetrique, des maladies des
femmes et des enfants. Paris, impr. Guyot, w 8-ce.

Lubelski Filip, ur. w. Zamościu r. 1786,
nauki lekarskie ukończył w Jenie, w la-
tach 1808 — 1827 był lekarzem w wojsku
polskióm a odznaczywszy się w wielu bit-
wach, ozdobiony został krzyżem legii hono-
rowćj i orderem virtuti militari. Uwolnio-
ny ze służby wojskowój, kilka lat przeby-
wał w Płocku, skąd przeniósł się na stały
pobyt do Warszawy, gdzie umarł 15 lute-
go 1879 r.



Lubelski—Lubliński.

Lubelski Wilhelm, syn poprzedzającego,
ur. w Płocku 12 sierpnia 1832 r., do gim-
nazyum uczęszczał w Warszawie i w Piotr-

_kowie. Ukończywszy nauki lekarskie
w Dorpacie w r. 1857, rok następnyi po-
czątek r. 1859 przepędził na doskonaleniu
się w medycynie w Wiedniu i w Paryżu.
W końcu r. 1859 Rada lekarska przyznała
mu stopień doktora medycyny. Obecnie
jest ordynatorem w oddziale obłąkanych
kobiet, sekretarzem wydziału lekarskiego
w warsz. tow. dobroczynności, członkiem
wielu towarzystw naukowych krajowych
i zagranicznych.
Łóżko hydrostatyczne. (Tyg. lek. R. IV, str. 359).
Filip Pinel, życiorys. (Tamże, T. V, str. 1).
Wiliam Cullen, życiorys. (Tamże, T. V, str. 85).
Kilka słów o leczeniu złudzeń zmysłowych za po-

mocą preparatów tondery pindyryndy czyli szaleju
wielkiego (datura stramonium). (Roczn. tow. paryz.,
1859, str. 4—12).
Kilka słów o medycynie greckićj przed Hippokra-

tesem. (Tyg. lek., 1861, Nr. 12—14).
Główniejsze teorye padaczki (epilepsia). (Tamże,

1861, Nr. 22).
O bólu twarzowym, neuralgia faciei, prosopalgia

Fothergilli. (Pam. tow. lek. warsz., T. XLV, 1861,
str. 281).

Sprawozdanie z oddziału kobiet epileptycznych
w Szpitalua= Jezus za r. 1861. (Tamże, T.
XLVII, 1862, str. 25).

Conyulsiones saturninae. (Tamże, T. XLVII, 1862,
str. 117).

Sprawozdanie z oddziału obłąkanych kobiet
w szpitalu Dzieciątka Jezus za r. 1867. (Tamże, T.
LX, 1868, str. 3).
Małżeństwo pod względem fizyologii i hygieny,

z dołączeniem uwag dyetetycznych nad wychowa-
niem niemowląt, podług najlepszych źródeł. Warsza-
wa, 1862, w 8-ce, str. III, 380. Jest to przekład
dziełka Debay. Ocenił S. Janikowski w Pam. tow.
lek. warsz. T. XLVIII, 1862, str. 336.
Opium et belladone, lettre 4. M le Dr. Camus. (Gaz.

hebd. de mód. et de chir., 1865, str. 569).
Application de Ićther pulvórisć sur la colonne

vertebrale dans la choróe. (Tamże, 1867, str. 247).
Użycie eteru siarczanego w pląsawiey. (Gaz. lek.,

T. L. 1868, str. 384).
Sprawozdanie lekarza ordynującego w oddziale

epileptycznych kobiet szpitala Dzieciątka Jezus za r.
1866. (Klinika, 1867, str. 329—332).
Jak pielęgnować zdrowie. Warszawa, nakł. Ka-

ufmanna, 1869, w 16-ce, str. 47. Osobn. odb. z Ka-lendarza illustrowanego Kaufmanna. Ocenił St. Ja-
nikowski w Przegl. lek., 1869, Nr. 46.
Le cholćra 4 Varsovie en Juillet, Aóut et Septem-

bre, 1878. Rapports adressós 4 M. le Consul gónóral
de France A Varsovie. Paris, Masson, 1873, w 8-ce,
str.8. Osobn. odb. z Gazette hebdomadaire de mó-
decine et de chirurgie, 1873, Nr. 40, 43.
„Sprawozdanie z II-go międzynarodowego zjazdu

higijenicznego odbytego we wrześniu 1880 w Tury-
nie. (Kronika lekarska, 1880, Nr. 24, 25).
La rage et Ihydrophobie dans le royaume de Po-logne, Paris, 1881, w 8-ce, str. 16. Osobn. odb. z „Re-

vue d'hygitne.*
Rapport sur les epizooties observóes en 1879—1880

dans le royaume de Pologne. (Archives vótórinaires
publiees 4 Peeole d'Alfort. Paris, 1882, str. 261do 266). |
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Propagation de la syphilis par la circoncision des
enfans israćlites en Pologne. (Ann. d'hygiene publi-
que, 1881, T. II, str. 157).
Na posiedzeniach tow. lek. warsz. komunikował:
Wychodzenie kamyków żółciowych przez Ścianę

brzuszną. (Pam. tow. lek. warsz., T. L, 1868, str.
143, 145). -
Środek p. Turskiego przeciw padaczee.

T. LI, 1864, str. 437).
Przeciwnictwo makowca i pokrzyku. (Tamż?, T.

LIV, 1865, str. 459).
Drgawki wywołane przez podrażnienie dolnćj po-

łowy kręgosłupa. (Tamże, T. LIX, 1868, str. 258).
Użycie magnetyzmu zwierzęcego w celu uśmierze-

nia silnych bólów przy reumatyzmie kolana. (Tam-
że, T. LIX, 1868, str. 258).
Padaczka przy helminthiasis.

1869, str. 7).
Lekarstwa w formie opłatków. (Tamże, T. LXIX,

1873, str. 90).
Przypadek wilezego głodu.

1875, str. 239, 243). 3
Lubiński Cezary, z Radomyśla w gub, ki-

jowskiej.
Przypadek nieprawidłowego ustawienia maciey,

leczony podskórnóm użyciem wodnego wyciągu spo-
ryszu. (Klinika, T. V, 1669, str. 428—431).

Lubiecki Paweł Franciszek, cyrulik po-
znański, wydał:

Książka bardzo potrzebna każdemu człowiekowi
do uchronienia się morowego powietrza. W Lesz-
nie, u Wetterusa, 1658, w 4-ce.
Apparat ozdobności na ślub P. Abrahama Baye-

ra, 1653, w 4-ce, k. nl. 6.
For. Roczn JEN. XB 15. :
z Lublina Erazm, doktór medycyny, sto-

pień magistra nn. wyzwol. otrzymał wKra-
kowie 1508 r.

Por. Oettinger: Rys... 146. s

z Lublina Aleksy, kształcił się w naukach
lekarskich w Padwie; w Rzymie niósł po-
sługi w szpitalach; w r. 1606 wstąpił do
zakonu karmelitów bosych; um. 1608 r.

Por. Pruszcz: Forteca monarchów, 235.

. z Lublina Walenty, stopień bakałarza na-
uk wyzwolonych osiągnął w r. 1541 wKra-
kowie, tamże rozpoczął studya lekarskie
pod przewodnictwem Bartłomieja Sabina
iPiotra z Poznania; w r. 154/ kosztem
Stanisława Tenczyńskiego, wojewody sen-
domirskiego, wyjechał do Włoch i tam
stopień doktora medycyny i filozofii otrzy-
mał. Wrócił do kraju po 1554 r. Czacki
przytacza następujące jego dzieła orygi-
nalne:
De impotentia et eausis ineptiae ad statum matri-

monii. An. 1545.
O różnych chorobach i leczeniu, z przedmową do

Jana Zamojskiego. R. 1592,
Nadto wydał dzieła nauczyciela swego J. B. Mon-

tana. (Ob.).
Por. Majer: Roczn. wyd. lek. T. VIII, 1845, str.

(Tamże,

(Tamże, T. LXI,

(Tamże, T. LXXI,

 171—187. Ozacki: O litewsk. i pols. prawach, II, 41,
125. Wizerunki i roztrząsania naukowe 1839, T.
XLVIII. str. 136. Bentkowski: 1. e. II, 442. Wisz-
niewski: 1. e. IX, 555. Estreicher: str. 170.

Lubliński Mojżesz Samuel, urodz. 1819 r.
w Gnieźnie, do 18-go roku życia oddawał
się naukom talmudycznym; złożywszy
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egzamen dojrzałości w gimnazyum w Kró-
lewcu, zapisał się tamże w r. 1841 na wy-
dzial lekarski, późnićj przeniósł się do Ber-
lima, gdzie 1845 r. stopień doktorski osią-
gnął.
Num ex finibus perifericis nervorum sensiferorum

sensualitatis aliquid in nervos motorios redundet,
nee ne. Berolini, typ. Nietackianis, 1845, w 8-ce,
str. 29. Diss. inaug.

Lubliński Wilhelm Bernard, ur. 1852 r.
w (iołdapiu w Prussach wschodnich, do
gimnazyum uczęszczał w Kyku i Berlinie,
nauk lekarskich słuchał (1871 — 1875)
w Berlinie.
Ueber die Complication des Puerperiums mit ehro-

_ nischen Herzkrankheiten. Berlin, Ostrowski, 1875,
w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.

Lubowski Henryk, spółezesny lekarz war-
szawski, ur. w Krakowie r. 1834, nauki
średnie i uniwersyteckie (od r. 1854) odby-
wał w mieście rodzinnćm; stopień doktor-
ski osiągnął w Berlinie r. 1858. Oorocznie
od wielu lat. w letnich miesiącach prakty-
kuje w Ciechocinku.
De eolumnae vertebralis euryvaturis. Berolini, typ.

G. Lange, 1853, w 8-ce, str. 51. Diss. inaug.

Lucy Jan Nepomucen, stopień doktora fi-
lozofii i medycyny otrzymał w Krakowie,
gdzie od r. 1770 wykładał botanikę. Do
wydziału lekarskiego wcielony został 15
lipca 1775 r. Umarł w r. 1786.
De peste. Cracoviae, typ. seminarii acad., 1775,

w 12-ee, str. nl. 28. Diss. pro loeo in faeultate.
Por. Roezn. wydz. lek. LI, 44. Pamięt. nauk. 1837,

407, 446.
Lucy Onufry, promowany do stopnia dok-

tora medycyny 21 listopada 1804r. w Kra-
kowie, był tamże w r. 1805/6 asystentem

przy klinice lekarskićj. Wszedłszy do służ-
by wojska polskiego, został lekarzem dy-
wizyjnym. Pewien czas wykładał w warsz.
szkole chirurgicznćj. Um. r. 1832 (?).

Por. Roczn. wyd. lek. V, 160. Dodatek do Gaz.
warsz. 1808, Nr. 47, 11 czerwea, 1809; Nr. 24 (25
marca).

Lucyusz Adolf, lekarz wojsk polskich;
kamienica jego w m. Kownie była w r.
1717 uwolniona od wszelkich postojów.

Por. Inwentarz Konstytueyi Ładowskiego, str. 230.
Ludolub Szczęsny, ob. Maciejowski F'e-

liks Erazm.
z Ludziska Jan, , matematyk i lekarz, za-

pisany do album uniw. krak, 1418r., pierw-
szy stopień filozoficzny otrzymał 1422 r.
Był profesorem wydziału lekarskiego; w r.
1441 należał do groma pięciu profesorów,
zebranego przez rektora Jak. Parkosza
w celu przejrzenia i poprawienia urządzeń
uniwersyteckich. Biblioteka obserwato-
ryum astronomicznego w Pulkowie posia-
da jego rękopism:
Tabule rev. magistri Joh. de Lineriis seripte per

mag. Joh. de Ludzusko anno 1424.

Lubliński—Lutostański.

Por. Kanliński: Rys dziejów obserw. astron. uniw.
krak. str. 71. Oettinger: 1. e. 76. 81. Muczkowski:
1. e. 12, 15. Wiszniewski: IV, 356. Roezn. wyd. lek.
II, 44 III, 437.

Lunda Józef, ur. we Lwowie; w r. 1848
po bitwie pod ""Temeszwarem przeszedł do
Turcyi; 1850 r. udał się do Paryża, gdzie
odbył nauki lekarskie.  Powtórzywszy
egzamina w Wiedniu, osiadł na krótki
czas (1860 — 1862) we Lwowie i tu obok
licznćj praktyki lekarskićj, brał czynny
udział we wszystkich sprawach publicz-
nych. Następnie mieszkał w Serbii, w Tur-
cyi aw r. 1870 osiadł stale w Port Said
w Egipcie, gdzie oddawał się zawodowi le-
karskiemu i 23 września 1875 r. życia do-
konał.

*_ Luschka H.
Położenie organów piersiowych człowieka. z 6-ma

przez D-ra L. Volza z natury rysowanemi tablica
mi. Przekład dokonany przez D-ra K. Dobrskiego.
Warszawa, 1872, fol. małe. z 6-ma tab. ryt.

Położenie organów brzusznych człowieka z 5-ma
z natury rysowanemi tablicami. Podług dzieła: „Die
Lage der Bauchorgane des Menschen. Carlsruhe 1873.*
(łom. K. Dobrski). Warszawa. Światłodruk tablie
w Zakładzie K. i W. Brandla. Druk tekstu. J. Ber-
gera, 1874, fol. ,

Lustgarten Ludwik, spółczesny lekarz kra-
kowski.
Dwa przypadki wnętrowatości (eryptor chidismus).

(Przegl. lek., 1875, Nr. 27).
O niezwykłej chorobie gorączkowćj. obserwowa-

nój w praktyce lekarskićj. (Tainże, 1680, Nr. 9)..

Lutkiewicz Hilary Feliks, wychowaniec
uniwersytetu wileńskiego, praktykował
w Poszeranksciu, umarł w Warszawie 30
kwietnia 1869 r.

Nosacizna psia, jój zaraźliwość. (Tyg. lek., 1857,
Nr. 10).

Historya choroby i zaraza. Odpowiedź na wnioski
P. Seifmana zamieszczone w artykule p.t. „nosacizna
psia i jój zaraźliwość. 1857, Nr. 24).

Liszaj. (Tamże, 1858, Nr. 2, 3).

Lutomirski Stanisław, ur. 1812 r. w Po-
znaniu, nauki gimnazyalne pobierał w mieś-
cie rodzinnóm, lekarskie (1832 — 1837)
w Berlinie.
De sputis ut signis. Berolini, typ. Friedlander,

1837, w 8-ce, str. 31. Diss. inaug.
Lutostański Bolesław, spółczesny lekarz

krakowski, ur. w Warszawie r. 1837, nauk
lekarskich słuchał w Warszawie, późnićj
w Kijowie i na wszechnicach niemieckich.

Jad cholery i odtruwanie przenośników tegoż ja-
du. Sprawozdanieznajnowszych poszukiwań. (Przegl.
lek., 1867, Nr. 47, 50,51,52. 1868, Nr. 1, 2,3, 15,
17—30).

Toż, w osobn. odb. Kraków, 1867, w 8-ce, str. 136.
Zanieczyszczenia chloroformu, ich znaczenie,

wnioski praktyczne. Nowe środki znieczulające.
(Przegl. lek., 1868, Nr. 18, 19, 20).
O księgach zejścia czyli wykazach zmarłych. Stu-

dium statystyczno-lekarskie. (Tamże, 1870, Nr. 36,
37, 39, 40, 41, 47).
Korespondencya ze Szczawnicy. (Tamże, 1871,

Nr. 30).



Lutostański.

Pogląd na literaturę balneologiczną polską z pierw-
szego półrocza 1869 r. (Klinika, TP. V, 1869, str.
160 i sq. i

Zbieranie szczegółów statystyczno-lekarskich i ma-
teryałów epidemiologicznych, jak również udział, ja-
ki przypada w tój pracy towarzystwom lekarskim.
(Tamże, T. VI, 1870, str. 343—349, 359—362, 573—
p T. VII, 1870, str. 21—24, 36—43, 67—74, 138

3 > e
Zbieranie szczegółów statystyczno lekarskich i ma-

teryałów epidemiologicznych, oraz udział, jaxi przy-
pada w tój pracy Towarzystwom lekarskim. Osobn.
odb. z Kliniki. Wydanie poprawne. Kraków, nakł.
aut., druk. Budweisera, 1870, w 8-ce, str. 180.

O reformie szpitali krajowych. (Przegl. lek., 1870,
Nr. 52. 1871, Nr. 2).
O środkach przeciw zbliżającćj się cholerze. (Tam-

że, 1870, Nr. 51).
Wykład hygieny w seminaryach nauczycielskich.

(Tamże, 1871, Nr. 1).
Delegaci wydziału krajowego w Radzie zdrowia

krajowój. (Tamże, 1871, Nr. 3). :
Qzy w Galieyi można zmniejszyć liczbę lekarzy

powiatowych? (Tamże, 1871, Nr. 4).
Projekt ogólnój ustawy zdrojowćj.

Nr. 8).
Uwagi dotyczące się urządzenia służby wewnętrz-

nćj w szpitalach galicyjskich. (Tamże, 1871, Nr. 8,
14, 15. 16, 17).

Ogłaszanie sprawozdań z czynności galicyjskićj
rady zdrowia. (Tamże, 1871, Nr. 18).

Rozporządzenie ministerynm w sprawie hygie-
a reformy szkół publicznych. (Tamże, 1871,

2. 49):
Przegląd szpitalów krajowych. (Tamże, 1871,

Nr. 23).
Szczepienie ospy. (Tamże, 1871, Nr. 24).
Roczne sprawozdania z działań szpitalów i zakła-

dów dobroczynnych w Galieyi. (Tamże, 1871, Nr. 25).
Komitety ospowe. (Tamże, 1871, Nr. 31).
Wnioski do uchwał sejmowych w sprawie reformy

szpitalnój. ( Famże, 1871, Nr. 38).
Ochrona od cholery. (Tamże, 1871, Nr. 40).
Sprawy szpitalne w sejmie. (Tamże, 1801, Nr. 41).
Odpowiedź na uwagi D-ra Kralezyńskiegow przed-

miocie komitetów ospowych. (Tamże, 1871, Nr. 39, 44).

Miejska służba zdrowia. Rady zdrowia. (Tamże,
1811, Nr. 43, 45).
Przegląd hygieniczny miast, miasteczek i wsi.

(Tamże, 1871, Nr. 47).
O działaniu i użyciu leczniezem kumysu oraz o ku-

mysarniach. Rzecz czytana na posiedzeniu Tow. lek.
krak. d. 6 czerwca 1871 r. (Tamże, 1872, Nr. 14, 15,
16, 18, 28, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38).

"Toż, w osobn. odb. Kraków, nakł. spółki kumyso-
wój, w druk. Czasu, D. E. Friedlein, 1872, w 8-ce,
str. 62.

Higiena zastosowana do potrzeb życia osobniczego
i społecznego, oraz do rzeczy krajowych. Dzieło ozdo-
bione drzeworytami. Kraków, nakł. B. Matuji i Spół-
ki, druk Kraju, 1873 — 1874, w 8-ce, Zeszyt I i II,
str. VIII i 316. (Więcćj nie wyszło). Ocenił J. War-
szauer wPrzegl. lek., 1873, Nr. 19, str. 149.

, Qzystość u ludzi i inwentarza. (Eneyklopedya r01-
nietwa, T. I, 1873, str. 765).

Szczawnica w Galicyi, jój zdroje i urządzenia
(krótka wiadomość Sza do wody na RM
rozsyłanćj). Kraków, nakł. zakł. zdrojowo-kąpielo-
wego w Szczawnicy, 1874, w 16-ee, str. 122, Spra-
wozdanie Wład. Seiborowskiego. w Przegl. lek.,
1874, Nr. >

Żegiestów w Galieyi. Zarys balneologiczny. Kra-
ków, 1874, w 8-ce, e 42, z eee :

(Tamże, 1871,
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Program opisów topograficzno-lekarskich. Kra-
ków, w druk. Uniw., 1875, w 8-ee, str. 8.

Zaryś planu prae sekeyi antropologicznćj. (Rozpr.
ispr. z pos. wyd. mat. przyr. akad. um. T.I, 1874,
str. 190—209).

Instrukeya dla robiących spostrzeżenia antropolo-
iczne na osobach żywych. (Tamże, T. II, 1875, str.

XXIH=XXXIIT).
Instrukcya do zbierania dat statystyczno-aniropo-

logicznych. (Tamże, str. XLV—LT).
Iwonicz. Rok 1875. Kraków, nakł. zakładu zdro-

jowo-kąpielowego, w druk. Wł. L. Anczyca, 1876,
w 8-ce, str. 39, 42, (w tójże broszurze: Program prae
komisyi balneologicznćj przy e. k. akademii umiejęt-
ności w Krakowie, na wezwanie tćjże komisyi napi-
sał Dr. B. L. str. 9). Ocenił J. Warschauer w Przegl.
lek., 1876, Nr. 37. ć

Iwonicz. Rok 1876. Szpital zdrojowy w Iwoniczu.
Kraków, nakł. zakładu zdrojowo-kąpielowego, w druk.
W. L. Anczyca, 1876, w 4-0e, str. 21.

Iwoniez. Rok. 1876. Przyczynek do orografii i to-
pografii Iwonieza. Wyniki rozbioru chemicznego wód
Iwoniekich zdroju Karola i Amelii wykonanego przez
Prof. D-ra Bron. Radziszewssiego. Kraków, 1577,
W 4-ce, str. 31.

Stosunek miesiączkowania i jego zboczeń do zoł-
zów (sćrophulosis). Leczenie zdrojowo-kąpielne tych-
że zboczeń na tle zołzowóm się pojawiających.
(Ustęp ze sprawozdania lekarskiego z pory zdrojowój
w Iwoniczu). (Medycyna, 1876, Nr. 21, 22, 23, 32, 33,
34, 35, 30).

Zastosowanie wagi dziesiętnój (grammowćj) do
praktyki lekarskićj dla użytku iekarzyi aptekarzy
(wraz z tabliczką zamiany wag do użytku podręczne-
go). Kraków, nakł. Gebethnera i Spółki, 1876,
w 8-ce, str. 30i 1 tab. Ocenił Korczyński w Przegl.
lek., 1875, Nr. 48).
Obraz czynności komisyi balneologieznćj doko-

RP w r. 1877, skreŚlił... sekretarz tejże komisyi,
str. 13.

Znaczenie i wartość tygodniowych wykazów śmier-
telności m. Krakowa. Kraków, 1817, w 8-ce, str. 13.
Odb. z Dwutygodnika med. publieznćj).

List w sprawie statystyki śmiertelności m. Krako-
wa. (Dwutyg. med. pub., 1877, str. 335—391, 409
do 413).

Uwagi i wnioski z powodu panującćj gorączki po-
wrotnój. (Tamż». 1878, str. 65—66).

Badanie wody do picia w celach higienieznych.
(Tamże, str. 225—229, 245—249, 273—205, 321—324,
373—3516. 1879, str. 1—3, 17—20, 45—48).
Wnioski w sprawie zaopatrzenia m. Krakowa

w wodę przedstawione komisyi wodociągowćj Rady
miejskićj krakowskiej. (Tamże, 1879, str. 128—130).

Uwagi nad projektem ustawy nadającćj statut dla
zdrojowiska Krynica-Słotwiny. Kraków, druk. Po-
budkiewieza, 1578, w 4-ce, str. 3.

Skrajne kierunki w badaniach przyrodniezo-le-
karskich ostatnich czasów. (Przegl. lek., 1878, Nr.
12:20
O ścianach i wyprawie tychże ze stanowiska zdro-

wotnego. (Dwutyc. med. pub., 1879, str. 277 — 281,
301—304, 517—319, 333—335).
Wnioski w sprawie zaopatrzenia m. Krakowa

w wodę przedstawione komisyi wodociągowej kra-
kowskićj rady miejskićj przez B. L. Kraków, w druk.
Korneckiego, 1879, w 8-ce, str. 21. Spr. W. Seibo=
rowski w Przegl. lek., 1879, Nr. 19.
Porównanie wody Zegiestowskićj z wodami żele-
p zagranieznemi. Kraków, 1879, w 12-ce,
str. 15.

W sprawie reformy szkolnój. (Przegl. lek., 1880,
Nr. 26).
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Jad wąglikowy i szerzenie się zarazy Śledzionowćj,Pogląd na najnowsze poszukiwania. (Przegl. lek.,
1880, Nr. 46, 47, 48, 51).
Słowo w sprawie żywienia ubogich w czasie panu-jącego głodu. Najtańsze obiady. (Zdrowie, 1880,r. 3, 4,5, 6, 9).
Toż, w osobn. odb. Kraków, nakł. aut., druk. W.

Korneekiego, 1880, w 8-ce, str. 31.
W sprawie wodociągów m. Krakowa,

druk. Uniw., 1880, w 8-ce, str. 5,
W sprawie wodociągów krakowskich. Głos komi-

RE Sanitarnój m. Krakowa z polecenia i w imieniutójże przedstawiony krak. Radzie miejskićj przez...Kraków, nakł. aut., druk. W. Korneekiego, 1880,
W 8-ee, str. 34,
Memoryał w sprawie urządzenia biura statystycz-nego m. Krakowa. Druk. jako manuskrypt. Kraków,nakł. aut., druk. W. L. Anczyca, 1880, w. 4-ce,

str. 15.

* Lutze Artur.
Wyjawienie sposobu leczenia cholery bez wzywa-

nia lekarza, oraz sposobu uchronienia się przed nią

Kraków,

Lutze—ze Lwowa.

przez Mareelego Dłużniewskiego, podług instrukcyiD-ra Artura Lutze, homeopaty. Pomnożone naderkorzystnemi środkami, czerpanemi z ostatnich badańnajsłynniejszych homeopatów francuzkich i niemiec-kich, dodaniem artykułu L, Marchaut, przez J. Pod-wysoekiego. Lipsk, 1857, w 8-ce, str. VIII, 80.
* Luys I.
Mózg i jego czynności przez... lekarza w szpitaluSalpetriere, przełożył Dr. Teodor Dunin, asystentkliniki terapeutycznój. Warszawa, wydawnietwoSpółki nakładowój, druk. K. Kowalewskiego, 1879,W 8-ce, str. 111, 286i 1 nl. z rycin. w tekście,
ze Lwowa Jan Ursyn, ob. Ursyn, Nie-

dźwiecki,
ze Lwowa Michał, syn Bartłomieja, w al-

bum uniw. krak, zapisany 1486 r., stopnie
filozoficzne uzyskał 1489 i 1492, doktorem
medycyny został w Bononii. Był lekarzem
króla węgierskiego i plebanem w Budzie.

Por. Oettinger: Rys..., 92.



Łabanowski—Łazowski.

Łabanowski Leon, rodem z łomiów.
De la chlorose et de Ianómie. Insister partieu-

lisrement sur le diagnostie de ees affections gónć-
rales ou constitutionnelles. Paris, Rignoux, 1846,
w 4-cee, str. 26. Thóse.

Łabanowski Ludwik.
De quelques eas des nćvroses eonsócutives A une

lesion póriphórique, par... docteur en mód., módecin
stagiaire au Val-de-Grice. Paris, impr. Parent,
1880. w 8-ee, str. 39.

Łaniewski Antoni, rodem z gub. miń-
skićj.
De herpete. Vilnae, Manes et Zymel, 1828, w 8-ce,

str. 33. Diss. inaug.

Łasiński Ignacy, urodz. w Bydgoszczy
w r. 1842, bieg nauk gimnazyalnych, które
pobierał w mieście rodzinnóm a późnićj
w Inowroclawiu, przerwały mu wypadki
krajowe z r. 1863. Uzyskawszy patent doj-
rzałości w Inowrocławiu 1867 r., tegoż ro-
ku zapisał się na wydział lekarski uniwer-
sytetu wrocławskiego. Po złożeniu egzami-
nów doktorskich, zmuszony był udać się,
jako lekarz, z wojskiem pruskićm do Fran-
cyi. Wróciwszy z wyprawy wojennćj w r.
1871, przez dwa lata był asystentem przy
polikliniee chorób dziecięcych w Wrocła-
wiu a następnie siedm lat sprawował obo-
wiązki asystenta w klinice okulistycznój,
zostającćj pod sterem prof. Fórstera. Obec-
nie praktykuje w Wrocławiu.

Ueber einen Fall von geheilter Sublatio retinae.
(Tagebl. d. Naturforscheryersammiung in Breslau,
1874, str. 232).

Beitriige zur Behandlung der Sublatio retinae.
(Klin. Monatbi. f. Augenheilk., 1878, XVI, str. 99).
Spr. w Przegl. lek., 1878, Nr. 24.

Beitrag zur plótzlichen Amaurose. (Deutsch. med.
'Wochenschrift, 1879, Nr. 24). Spr. w Przegl. lek.,
1879, Nr. 26.
Q mierzeniu pola widzenia za pomocą perimetru

Fórstera. (Pam. drugiego zjazdu lekarzy i przyrod.
we Lwowie, 1875, str. 251).

Łaskowski Marcin, doktór medycyny
i obojga prawa, kanonik krakowski i san-
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domierski, 5 października 1754 r. był in-
stallowamy na kanonią lekarską. Umarł
3 listopada 1757 r.

Por. Łętowski: Katalog biskup. T. III, 269.
Ławicki Marceli, ur. w Poznaniu 1835 r.,

nauki gimnazyalne pobierał we Wrześni
i Ostrowiu, do medycyny przykładał się
w Wrocławiu, w Gryfii a nakoniec w Ber-
linie, gdzie w r. 1860 stopień doktorski
uzyskał.
De diabete mellito. Berolini, typ. G. Schade, 1860,

w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.

Ławicki Mikołaj.
De laparotomia. Vilnae, A. Marcinowski, 1828,

w 8-ce, str. 39. Diss. inaug.
Łażni (0) parowój w aparatach przenośnych wyna-

lazku Jana Sylwestra Ossowskiego i jój skutkach
w rozmaitych chorobach. Warszawa, Kaczanowski,
1852, w 8-ce, str. 88.

Łazowski Antoni Erazm, spółczesny le-
karz, zamieszkały w Montpellier.

Quelques fait nouveaux pouvant servir au perfec-
tionnement des appatreils employćs pour I'inhalation
des vapeurs d'6ther. Montpellier, 1847, w 8-ce, str.
40 i 2 tab.

Seigle ergotć contre les ćeoulements blennorrhagi-
ques passós 4 I'etat chronique. (Revue thórapeuti-
que du Midi). (Gaz. d. hóp. 1855, Nr. 143).

Łazowski Jan Jakób, z Adamowa, prak-
tykuje w St.-Aignaut (Char. Inf.).

Qvup-d'oeil rapide sur le siege et la nature de
Ihystórie avee Fexposć des principales hypothóses
sur ce sujet. Montpellier, J. Martel, 1834, str. 24.
These.
Łazowski Józef, bawił we Francyi za

panowania Ludwika XVI, następnie prze-
niósł się do posiadłości francuzkich w In-
dyach wschodnich i tam urządził służbę
zdrowia. Wróciwszy do Francyi po r. 1789,
wsławił się jako lekarz i mąż stanu; był
członkiem konwencyi narodowój. Umarł
w Paryżu za czasów Napoleona I.

Por. Gąsiorowski: III, 187.
Łazowski, niegdy lekarz szpitala i po-

wiatuostrołęckiego.
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Proszek sporyszu złożony.
T. XXXI, str. 309). j
Sprawozdanie ze szpitala Ś. Józefa w Ostrołęce

od I stycznia 1866 do 1 stycznia 1867 r. (Tamże, T.
LVIII, 1867, str. 271, 329).
a:spinalis rheumatica. (Tyg. lek., 1888,

r. .

Łebczyński Franciszek Tomasz, przeor
Bonifratrów w Wysokiem Litewskiem, do
medycyny przykładał się w Krakowie;
wr. 1805 złożył w uniwersytecie wileńskim
egzamen na chirurga.

Por. Adamowicz: Krótki rys... str. 13.

Łepkowski Józef.
O Ieezeniu chorób koni, bydła, świń, owiec i psów.

Wykład popularny dla gospódarzy. Wadowice, nakł.
Jana Sabińskiego, 1850, w 12-ce, str. 172.

Toż, wydanie drugie. Wadowice, nakł. Foltyna,
1871, w 8-ee, str. VIIIi 176.

z Łęczycy Marcin, lekarz kapituły po-
znańskićj, 1473 r. miał sobie przyznaną
płacę równającą się dochodom jednego ka-
nonika.

Por. Gąsiorowski: O kanonikacie dokt. med. 27.
Roczn. wyd. lek., III, 436.

Łojewski Karol, Otton, z Krakowa.
Diss. sur la pneumonie aiguć simple. Paris, Ri-

gnoux, 1843, w 4-ce, str. 31. Thtse,
Łomnicki Karol, spółczesny lekarz w Ga-

licyi, ur. w Mołotkowie 1824 r., do nauk
lekarskich przykładał się we Twowie,
w Wiedniu i w Berlinie, gdzie w r. 1848
dyplom doktorski osiągnął.
De trichomate. Berolini, typ. G. Sehade, 1848,

w 8-ce, str. 30. Diss. inaug.

Łopacki Jacek, promował się do stopnia

(Pam. tow. lek. warsz.

doktora filozofii i medycyny w Padwie;
wcielony do wydzialu lekarskiego akade-
mii krakowskićj 5 listopada 1658 r., objął
katedrę medycyny i takową lat 44 zajmo-
wał. Piastował kilkakrotnie godność dzie-
kana; wybrany w r. 1684, zrzekł się dosto-
jeństwa rektorskiego. Nadto był radcą
miejskim i sekretarzem królewskim. W r.
1655 przyjmował na czele magistratu wra-
cającego z ucieczki Jana Kazimierza; rów-
nież witał 27 grudnia 1683r.. mową po-
chwalną Jana LII wracającego z wyprawy
wiedeńskićj, Umarł 2 maja 1702 r.
De epilepsia. Oracoviae, apud viduam Kupisz,

1658,.w 4-ce, k. nl. 4.
Głośno brzmiąca Apollina z Muzami cythara na

Szczęśliwy związek oblubieńcom nowym Im. Panu
Franciszkowi Kortynowi a Katarzynie Oeleściance.
Kraków, 1641, w 4-ce. :
Z okoliczności ślubu P. Woyze z Panną Kisiełków=

ną. Kraków, W. Piątkowski, 1641, w 4-ce.
Triumphales eoronae in celebri solennitate Magni

Dei Magnae sponsae D. Oatharinae Yirginis et Marty-
ris ad Aedem ejusdem... oratione declaratae Patavii,
1644, w 4-ce, 3 ark.
Solemne praesulei honores auspicium (wiersz po-

chwalny na uczezenie konsekracyi X. Wojeiecha
52 Qracoviae. Alb. Siekielewie, 1667,

ol. 2 k.
W dniu dysertacyi Łopackiego $. Kowalewski na-

pisał panegiryk: i

_Łebczyński—Łopacki.

Aiwreus ramus doctrinae medieae florentissimo Ja-
gelloniano Ci. DD. medicinae doctorum et professo-
rum vireto insertus, D. Hiacynthus Lopacki... a Sa-
mtuele Kowalewski praesentatus, fol. k. nl. 2.
Jan Machator na cześć Łopackiego wydał odę:

Rediviyvus Eseulapius. Cracoviae, apud vidum Ku-
pisz, 1659. :

X. Walszyński ogłosił wiersz żałobny na śmierć
Łopackiego: Medela ferali mortis veneno desumta
perennis gloriae vigorem eausans A. Hiacintho Ło-
packi... anno 1702, die 2 maji, fol.

Por. Raczyński: Hist. Jana Kazimierza, I, 318.
Grabowski: Groby królów, 74.
Łopacki Stanisław Antoni, syn Jacka,

stopnie filozoficzne osiągnął w Krakowie
w latach 1682 i 1654; do medycyny przy-
kładał się w Padwie, gdzie 1690 r. był rad-
cą polskim. Do wydziału lekarskiego kra-
kowskiego wcielony został 1691 r.; wykła-
dał botanikę a raczój farmakologią. Będące
dziekanem, zebrał szezegółowe urządzenia
z dawnych statutów i uchwał akademii,
z których w r. 1724 utworzoną została no-
wa ustawa dla wydziału lekarskiego, Um.
w Krakowie 1738 r.

Questio mediea de ophthalmia. Cracoviae, typ.
univ., 1691, fol. 2 k.
Nadto pisał wiersze łacińskie, rozproszone w ob-

cych dziełach.
Por. Muczkowski: 1. e. str. 351, 352, Roczn. wyd.

lek. II, 50. III, 446. VII, 44. Juszyński: Dykeyon.
poetów, I, 262.

Łopacki Jacek Augustyn, brat Stanisła-
wa, ur. w Krakowie 1690 r.; uzyskawszy
stopień doktora filozofii w mieście rodzin-
nóm, udał się do Włoch, gdzie przykładał
się do nauk lekarskich w Padwie, i tam
był radcą polskim; w r. 1711 stopień dok-
tora medycyny uzyskał. Następnie prakty-
kował przez 10 lat w Rzymie, gdzie do-
szedł do wielkićj wziętości i sławy. Po po-
wrocie do Krakowa, obrał sobie stan du-
chowny, został doktorem teologii, prała-
tem. kościoła P. Maryi (1723), kanonikiem
krakowskim, dziekanem kollegiaty sando-
mierskićj (1/26), proboszczem w Popracie
na Spiżu. Znacznych swych dochodów
używał wyłącznie na cele dobroczynne; po-
robił znaczne zapisy na wychowanie ubo-
gićj młodzieży, na lekarstwa dla ubogich
chorych, na szpitale. Praktyką lekarską
do końca życia zajmować się nie przesta-
wał, udzielając nie tylko rady ale i rozda-
jąc hojną ręką wsparcia. Um. 17 sierpnia
1762 r, Na cześć jego wybito jeszcze za ży-
cia tego dobroczyńcy ludzkości: medal,
Dzieł lekarskich nie zostawił.
Ę Ach Apollinaris. Oraeoviae, Schedel, 1707, fol.
£. ML O,

Zabawy zbawienne. Kraków, 1726.
Mowy na powitanie biskupów Lipskiego, Załus-

kiego i Sołtyka.
Historya kościoła archipresbiteryalnego Panny

Maryi w Krakowie. Rękopis.
Por. J:uszyński: I, 261. Przyjaciel ludu 1840, str,

308. Mączyński: Pamiątka z Krakowa, II, 170.



Łopatkiewicz—z Łowicza.

Łopatkiewicz Józef Piotr, urodz. 1821 r.
w Krakowie, do medycyny przykładał się
w Krakowie a następnie w Berlinie i tu
3 lutego 1842 r. dyplom doktorski uzyskał.
De methrophlebitide puerperarum. Berolini, typ.

Schlesinger, 1842, w 8-ce, str. 30. Diss. inaug.

Łopatyński Szymon A., rodem ze Stani-
sławowa.

Diabóte suerć (Diabetes mellitus). Montpellier, J.
Martel, 1887, w 4-ce, str. 24. 'Dltse.

Łopuszyński Konstanty, nauki lekarskie
ukończył w Wilnie 1839 r. ze stopniem le-
karza klassy I; w roku następnym prze-
niósł się do Petersburga i tam w r. 1841
objął służbę lekarską w szpitalu św. Maryi
Magdaleny; w r. 1844 przeniesiony został
do szpitala dla robotników (obecnie ale-
"ksandrowskiego), który wówczas pod jego
kierunkiem był wzniesiony. Od r. 1859
pełni Ł. obowiązki lekarza naczelnego te-
go szpitala, a odznaczony względami wła-
dzy (stopniem radcy tajnego i wysokiemi
orderami), należy do najwięcćj wziętych
i wielee poważanych praktyków w stolicy
Rosyi.

Łowczynowski, z Wołkowyszek, wycho-
waniec uniwersytetu warsz.
Przypadek przetoki kiszkowej. (Pam. tow. lek.

warsz., T. LXXIII, 1877, str. 532—584).

Łowicki Maciej, ur. we wsi Waśkach,
w „powiecie wok. gubernii grodzień-
skićj; do gimnazyum uczęszczał w Białym-
stoku, nauk lekarskich słuchał w Wilnie
(1834 — 1839). Mająe lat 23 wstąpił w r.
1840 jako lekarz do służby wojskowćj;
czas niejaki przebywał w gubernii char-
kowskićj; zesłany do Syberyi, pozostawał
tam w różnych miejscowościach przez lat
17. Wróciwszy do kraju, został lekarzem
powiatu w Kownie a późnićj w Białymsto-
ku. Od r. 1865 mieszka na wsi w powie-
cie brzeskim.
Zarysy Syberyi. (Przegl. nauk. 1844, 'T. X, str.

213. T. XII, str. 23, 61, 87). dh
Melancholia. (Tamże, 1846, T. XVII, str. 85, 110).
Z pism zrozpaczonego. (Tamże, 1846, T. XVII, str.

146. 1847; T. XXIII, str. 757).
List przedstawiający stan epidemiologiczny m.

Krasnojarska. (Pam. tow. lek. warsz. T. XIII, 1845,
str. 258). i ś
Lekarsko praktyczne notatki. Jajko kurze. (Tyg.

lek., 1853, Nr. 30). K
Rzerzączka, utetritis. Krwotoki.  Ozoło u ehorych.

Język chorych. Zimne A ze» Pemphy-
gus, Reumatyzm ostry. (Tamże, 1853, Nr. 81).

„ Rozpalone żelazo. Róża. Bylica pospolita (artemi-
sia). Przewrotne działanie lekarskie. Peritonitis pu-,
trida. Febra czyli zimiążzka. Kawa w hemoroidaćh.
(Tamże, 1853, Nr. 82). ; GN
= a” Fałszywa ospa (variolois). (Tamże, 1854,

r. s

Wyciąg pietrasznika plamistego (Extr. conii ma-
culati). Abscessus fridigus. Womit uzwyczajony.
Oetan ołowiu w Suchotach. Diagnoza z łaknienia
chorych kisielu. Przekłócie brzucha (paracentesis
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abdominis). Stęk u chorych.  Użytek preparatów
kulczyberu. (Tamże, 1854, Nr. 15). ś

Febra fałszywa u położnie i u mężczyzn. Język,
u chorych. Leczenie zapalenia dróg oddechowych."
Krwi puszczanie z żyły. (Tamże, 1854, Nr. 17). wy
Przypadek zgniłćj gorączki. (Tamże, 1854, Nr. 19).
Nerwowa gorączka pod formą waryacyi. Nerwowa

gorączka z ciągłym potem. (Tamże, 1855, Nr. 11),

Domowe lekarstwa rozwalniające stolec. (Tamże,
1855, Nr. 19).
Zewnętrzne użycie jodu. (Tamże, 1855, Nr. 21).
Lecząca siła natury. (Tamże, 1855. Nr. 25).
Ostry reumatyzm i wezykatorye. Metoda Duranda

w żółtaczce. Extrakt nucis vomicae w żółtaczce z go-
rączką i bez nićj. (Tamże, 1855, Nr. 26). z

Kali hydrojodieum w tyfusach. (Tamże, 1855,
Nr. 30).
Kwaśne mleko w skorbucie. (Tamże, 1856, Nr. 47).
Ukąszenie żmij na Karze. (Tamże, 1856, Nr. 48).
Syphilis na Karze. (Tamże, 1857, Nr. 5).
Szczególna organizacya mężczyzny. (Tamże, 1857,

Nr. 8). . ;
Korzeń dzikićj róży (rosa eanina) w febrze. (Tam=

że, 1857, Nr. 9). KLA
Przechodzenie zwyczajnćj igły przez żywy orga=

nizm ludzki, bez widocznćj szkody dla niego. (Tam-
że, 1858, Nr. 14).
Przytómność umysłu niańki w czasie przypadko=

wego otrucia dziecka. (Tamże, 1859,'Nx. 1).
Pisywał także do Druha zdrawja. Kilka jego prac

bezimiennych pomieścił Pamiętnik literacki Podberes=
kiego i Kijowska Gwiazda. HE R:
Rękopisy pozostają w. archiwum byłego (1840—

1842) trybunału wileńskiego,

z Łowicza Adam, do album akademii Ja-
giellońskićj, jako uczeń, wpisany w r.1486
stopnie filozoficzne otrzymał w latach 1488
i 1492; w r. 1499 odbył w akademii sławną
dysputę, na którćj był obecny król JanOl-
bracht z bratem Aleksandrem. Byt profe-
sorem akademii a nadto został zaszczycony
godnością fizyka królewskićgo (króla Ale-
ksandra). Przy ulicy:ś. Anny posiadał dom,
któryotrzymał od króla w darze. ©* :

Por. Muczkowski: 1. e. str. 111. Roczn. wydz, lek.
11, 46, 437, Grabowski; Star. wiad. o Krak. str. 223.
Oettinger: Rys... str. 92.

z Łowicza Cypryan, doktór filozofii i me-
dycyny, sławny profesor akademii „Fagiel-
lońskićj, nauczyciel Strusia, Wedelickićgo,
Szymona z Kowicza. J. Struś na cześć je-
go napisał wiersz elegiacki w r. 1529:-qe
medicae artis, excellentia. _ Starowolski
wspomina o dziele. Cypryana: Medicina

_ practica, które bibliografom nie jest znane.
Por. Roczn. wyd. lek. III, -43$. Bandtkie: Hist.

drukarń, stt. 232. Bentkowski: II, 440. Starowolski:
Hecatontas, Nr. 78. '

z Łówicza Feliks, brat rodzony Szymona,
spółczesny Cypryanowi, podobno czas nie-
jaki wykładał nauki lekarskie w akademii
krakowskićój. Z biegłości w sztuce lekar-
skićj wsławił się w Hiszpanii na dworze
cesarza Karola V.

Por. Dykcyon. biogr. powsz. II, 47. Roczn. wyd.
lek. III, 439. Jocher: Obr. bibl.], 332, Starożyt.
Polsk. 576. Sołtykowiez: 46, 200, Chodynieki: II, 71.

19
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z Łowicza Maciej. stopnie filozoficzne
uzyskał w akademii Jag. w latach 1480
i 1485; był potóm doktorem medycyny
i umarł w Budzie,

Por. Oettinger: 91. ;

z Łowicza Stanisław, stopnie filozoficzne
otrzymał w Krakowie 1512i 1517; mimo
stopnia lekarskiego obowiązki profesorskie
pełnił tylko na wydziale filozoficznym;
dziekanił temu wydziałowi 1529 r.

Sąd Parysa, tragedya, 1522 0).
Kxordia epistolarum Stanislai Albini... recollecta

da modum epistolandi Sacrani. Cracoviae, Florian.,
1521, w 4-ce.
De Maria virgine Deipara hymnorum libellus. Ora-

coviae, Vietor, 1540, w 8-ce.
Regulae vitae monastieae.

1539, w 4-ce.
De arte eomponendi et. resolvendi epistolas libel-

lus... Enchiridion orthographiae. Fl. Ungler, b. r. i m.
W 4-ce,

Toż, tamże, 1521, w 4-ce.
Enchiridion de immaculata conceptione. Elenchus

contentorum hoe enchiridio: De gloriosae virginis
Mariae immaculata conceptione. Contiones de eadem
conceptione. [In calee adjecta quaedam religiosorum
instituta... Cracov., 1533, w 8-ce, k. nl. 41.

Toż, 1747, w 8-ce, str. 173.
Por. Oettinger: 149.

z Łowicza Szymon, stopnie filozoficzne
otrzymał w akademii krakowskićj w latach
1522 i 1582, Katedrę medycyny objął
w Krakowie po swym bracie Feliksie, Ja-
ko uczony lekarz wielkićj zażywał wzię-
tości. Był lekarzem nadwornym Jędrzeja
Krzyckiego, prymasa, a po jego śmierci tćż
obowiązki sprawował przy Piotrze Opaliń-
skim, kasztelanie gnieźnieńskim. Um. w r.
1538.

Enchiridion phisiognomiae compendiosum cum figu-

Qraeoviae, Vietor,

ris facierum. Cracoviae, Fl. Ungler, 1532. Przyp.
Piotrowi Wedelickiemu.

Enchiridion cehiromantie eompendiosum. Cracoviae,
Fl. Ungler, 1532, w 8-ce, k. nl 40.
De praeservatione a

Opusculum non minus utile quam necessarium. Ora-
coviae, Fl. Ungler, 1552, w 8-ce. Przyp. Janowi Za-
brzezińskiemu.

"Toż, tamże, 1534, w 8-ce. ;
Centiloquium de medicis et infirmis decerptum ex

penetralibus astrologiae, euivis medico apprime cum
necessarium, tum utile. Kpitome s. canones quidam.
super aegritudinibus, quibys modis sueeurrendum
aegrig sit, ex aspectu signorum. Naturalis astrolo-
giae compendiosa deseriptio. Oracoviae, (Fl. Ungler),
1532, w 8-ce, ark. 7, k. nl. 54. «Ded. Wojciechowi
Gastoldowi, wojewodzie wileńskiemu.
De cura valetudinis eorum qui incumbunt studio

litterarum. Marsilii Fieini Florentini liber I. Prae-
missa est $imonis a Lowicz... ad D. Joannem Koscie-
sza, Mednicensis eclesiae canonieum epistola. Oraco-
viae, Fl. Ungler, 1536, w 4-ce. i ; j

Enchiridion medieinae pro tyruneulis hujus artis
quam compendiosissime per... eolleetum, Kemedia
singuloruńt morborum ex optimis, et celeberrimis rel
medicae afthoribus: quam e)mpendiosissime congć-
sta seeundum seriem alphabeti: In ealce hujus libeNi
„addita est tabula de dosibus solutivorum, tam sim-
plicium quam compositorum, in usu apud nos existen-
tium. Ad lectorem. Innumeris quae seripta libris

estilentia et ipsius eura.-

z Łowicza—Łuczkiewicz.

ars sacra medendi tota hoe exiguo pandit ecce libro,
culpabunt medici, nec mirum, noxia res haee, hine
etenim medieus, quilibet esse potest. Cracoviae. in
off. Ungleriana, 1537, w 8-ce, k. nl. 180. Przyp. Ję-
drzejowi Krzyckiemu. »
Aemilius Macer de herbarum virtutibus cum veris

figuris herbarum. Graduationes simplicium eum no-
menclatura et interpretatione polonica herbarum et
morborum secundum seriem alphabeti. In calce hujus
operis addita est expositio terminorum obseurorum
contentorum in hoe opere. Oracoviae, apud Ungle-
rum, (1587), w 8-ce, k. 25, 63, 12. Dzeworyty też
same, co u Falimierza. Wyszło przy dziele poprzed-
nióćm, a także osobno w r. 1582, z ded. Venceslao
Qzirka i w Paryżu, 1522, w 8-ce.

Jatrologiea sive observationes quaedam peculia-
res cirea morbos pestilentes. Cracoviae, Fl. Ungler,
W 4-08. i

Por. Sołtykowicz: 1. e. 260. Arnold: Monumenta,
3). Lelewel, I, 171. Janociana, I, 172. Muczkowski:
1.c. 175, 186. Łukaszewicz: Hist. szkół, I, 53. Że-
brawski: 109. Oettinger, 162. Chodynieki: II, 71.

a Łowicza Wojciech, doktórfilozofii ime-
dycyny, podczas swego pobytu w Padwie,
był w r. 1657 radcą nacyi polskićj,

Łucki Julian, spółczesny lekarz w Oświę-
cimiu w Galicyi.

Kzadki przypadek wydobycia się ciała obcego.
(Przegl. lek., 169, Nr. 22).

Łuczkiewicz Henryk, ur. 5 lipca 1826 r.
w Perespie w Galicyi, do gimnazyum i na
kursa filozoficzne uczęszczał we Tiwowie;
medycyny słuchał w Wiedniu, w Pradze
i w Krakowie, gdzie osiągnął dyplom dok-
tora medycyny 21 lipca 1852 r., a doktora
chirurgii 28 czerwca 1855 r. W. latach
1852—1855 pełnił obowiązki adjunkta kli-
niki terapeutycznój prof. Dietla. Przeniósł-
szy się do Królestwa, w latach 1855—1857
był lekarzem szpitala ś, Aleksandra w Wil-
lanowie, następnie dwa lata zajmował się
wykonawstwem lekarskióm w Chełmie.
W r. 1860, 13 kwietnia, został w akademii
medyko - chirurgicznój warsz. docentem
prywatnym patologii i terapii szezegóło-
wćj; tegoż roku wezwany był do wykładu
hygieny w rządowych gimnazyach żeń-
skich i mianowany ordynatorem w szpita-
lu ewangielickim; obowiązki te pelnił lat
dwa. W lutym 1862 r. mianowany został
adjunktem do wykładu historyi medycyny
oraz encyklopedyi i metodologii lekarskiej
w akademii medyko-chirurgicznój i w tym
stopniu przeszedł do wydziału lekarskiego
Szkoly Głównćj, Przez pierwsze lat cztery
pełnił nadto obowiązki sekretarza wydzia-
łu lekarskiego. W r. 1864 rozpoczął wy-
kład patologii ogólnój w charakterze pro-
fesora nadzwyczajnego i w tym stopniu
zatwierdzony w uniwersytecie warszaw-
skim, oprócz rzeczonego przedmiotu wykla-
da nadto historyą medycyny i encyklopedyą
nauk lekarskich. W r.1883 mianowany zo-
stał profesorem zwyczajnym. Jest członkiem
tow. lek. warsz., b. tow.. naukowego kra-



Łuczkiewicz.

kowskiego, tow. lekarskiego w Wilnie
i w Pradze czeskićj. W r. 1862 redagował
Pamiętnik warsz. tow. lekarskiego. W r.
1866, w lipcu rozpoczął wydawać Gazetę
lekarską przy spółudziale 18 profesorów
Szkoły Głównój; wydawnictwem tóm kie-
rował do r. 1869 a późnićj od r. 1877 do
końca 1880 r. Nadto był współpracowni-
kiem Biblioteki umiejętności lekarskich
i Przeglądu postępu nauk lekarskich. :

Postrzeżenia w klinice lekarskićj krakowskićj. Za-
palenie tylnej części płuca lewego, gruźlica długo-
trwaław szczycie płuca prawego z jamą gruzełko-
wą (Pneumonia pulm. Sinistri, *tubereulosis chron.
dextra e. cavernis). (Tyg. lek., 1854, Nr. 1).

* Zapalenie płuc i opłuenćj po stronie prawej. (Pleu-
ro-pneumonia dextra). (Tamże, 1854, Nr. 20).

Zapalenie płuca lewego z obustronućm zapaleniem
opłucnej (Pneumonia sinistra ce. Pleurit. sin. et dex-
tra). (Tamże, 1854, Nr. 22).
Zapalenie tylnćj części płuca prawego (Pneumo-

nia dextra posterior), (Tamże, 1854. Nr. 26).
Zapalenie przodkowćj i bocznćój części płuea pra-

wego (Pneumonia anterior et lateris dextri). (Tamże,
1854, Nr. 28).
, Uwagi nad chorobami pojawiającćmi się w szpitalu
S. Aleksandra w Willanowie. (Tamże, 1856, Nr. 5).

Postrzeżenia lekarskie poczynione w szpitalu Wil-
lanowskim. (Tamże, 1856, Nr. 22—=25).
O leczeniu zapalenia płuc. (Tamże, 1856, Nr. 11).
O skamieniałościach płucnych. (Phthisis ealeulo-

sa primitiva. Forget). (Tamże, 1856, Nr. 15, 16).
O rozpoznawaniu i leczeniu durzycy. Przez prof.

Dietla. przekład z niem. (Tamże, 1856, Nr. 28—38).
O ruchu chorych w szpitalu Willanowskim w r.

1856. (Tamże, 1857, Nr. 15, 14).
Słowo do współpracowników Tyg. lek. Uwagi

redakcyi. (Tamże, 1857, Nr. 19).
Korespondencya z Chełma. Róża na eałóm ciele.

(Tamże, 1858, Nr. 7).
Poród kleszczowy, przyrośnięcie łożyska, pęknię-

cie krocza i pochwy. (Tamże, 1858, Nr. 12).
Choroby połogowe. — Przygody. (Tamże, 1858,

Nr. 43).
Guz krwawy u noworodka. (Tamże, 1858, Nr. 44),
Róża w twarzy. (Tamże, 1852, Nr. 47).
O hysteryi. Wykład Tomasza Sydenhama wyjęty

z listu jego do Wilhelma Cole, pisanego d. 20 stycz-
nia 1681 r. (Tamże, 1860, Nr. 11, 13).
Farmakologja, według układu D-ra F. Oesterlena

dla podręcznego użytku. Warszawa, nakł. druk. K.
Kowalewskiego, 1860, w 8-ce, str. VI, 4, 310i XIV.
0 gimnastyce pokojowćj D-ra Sehrebera. (Bibl.

warsz., 1860)
O ruchomój i zdrożnćj Śledzionie. (Pam. tow. lek.

warsz., T. XXXVIII, 1857, str. 13).
O białaczce (leukaemia) pod względem klinicznym.

(Tamże, T. XLIH, 1860, str. 219, 315, 413).
Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. Ungra, 1860,

w 8-ce, str. 72)..
O gimnastyce pod względem higienicznym i lekar-

skim. (Tamże, T. XLIV, 1860, str. 219): © **
Przyczynek do semiotyki chorób sercowych. (Zrost

osierdzia z sereem na eałój powierzchni, narośle mię-
siste przy ujściu żylnóm lewóm). (Tamże, T. XLIV,
1860, str.240).

Ścisłe badanie, proste leczenie. (Tamże, T. XLVII,
1862, str. 3, 353).

Nacieczenie rakowe ostre prosówkowe (earcinosis
acuta miliaris). (Tamże, T. XLVII, 1862, str. 38).
Uwagi nad artykułem „spostrzeżenie wodowstrę-

tu* podanym przez D-ra Bałwańskiego w Nr. 18 z r.
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1862 Tygodnika lekarskiego. (Tamże, T. XLVIII,
1862, str. 91). 3
O zaniku ostrym wątroby.

1862, str. 339).
O kołtunie. (Tamże, 1862).
Tracheotomia w krupie. (Tamże, T. XLIV, 1860,

str. 204).

(Tamże, T. XLVIII,

Dwa przypadki cierpienia mózgu u dzieci. (Tam-
że, T. XLVI, 1861, str. 108).
Wykład popularny o hemoroidach. Warszawa,

Szleifstein, 1868, w 8-ce, str. 76.

Popularny wykład o suchotach płuenych, z prawi-
dłami zachowania się w suchotach i przy wrodzonej
skłonności do suchot. Warszawa, 1866, w 8-ce,
str, 64.
Reumatyzm ostry stawów. Postrzeżenie. (Gaz. lek.,

T. I, 1866, str. 145—149). i
O chorobie Basedowa. (Tamże, 1866).
Kilkakrotna ostra ogólna łuszczyca (psoriasis

z wypryskiem na głowie (eczema); ostra aphonia
(alalia); śmierć. (Tamże, str. 278—277, 292—300).
Przyczynek do nauki o gruźlicy. (Tamże, 1866).
Qztery przypadki zapalenia płuc. (Tamże, T. II,

1867, str. 73—78, 94—99).
- Przyczynek do kazuistyki terapeutycznćj. (Tamże,
T. VI, 1869, str. 765—770)
Choroba niepojęta. (Tamże, T. XII, 1872, str. 49

do 58).
Dwa równoczesne wypadki piorunującego zapale-

nia osłon mózgowych (meningitis tonans). (Tamże,
T. XIII, 1872, 769—-776). ;

Synoptyczne zestawienie diagnostyki chorób ser-
cowych. (Kalend. lek., 1869).
Kurs medycyny praktycznej. Tom I, część I. Cho=

roby układu nerwowego. Adara ać "druk. Gaz.
polskiej, wydanie Redakcyi Gaz. lek., 1869, w 8-ce,
str. VI, 4389. (Biblioteka umiejęt. lekars.). Pb
Choroby narządu krążenia krwi. Warszawa, Re-

dakcya Gaz. lek., 1874, w 8-ce, str. II, 248.
Pogląd na rozwój nauki lekarskićj w XIX wieku.

(Przegl. postępu nauk lek., 1872). ś

Leptomeningitis mit Aphasie. (Wien. med. Wo-.
chensch., 1874, Nr. 13). Y
Morbus Brightii. (Tamże, 1874, Nr. 85).
Ocena dzieła Chałubińskiego: Metoda... (Gaz. lek.,

T. XVI, 1874, str. 152—159).
Choroba Bright'a. Wyzdrowienie.

177-—183). i ZNÓŻĄ
Górbersdorf. Karlsbrunn..- (Tamże, T. XIX, 1875,

str. 157 —160).
Choroba Basedowa z niewysłownością i drżączką.

(Tamże, T. XXIII, 1877, str. 409—417).
Kurs propedeutyki lekarskićj czyli wstęp do nau-

ki medycyny. Warszawa, Red. Gaz. lek., 1876,
w 8-ce, str. IV, 264. j

Onychophthora (mycosis). (Gaz. lek. 1879).
Pogląd historyczny na patologią i terapię dżumy.

(Tamże, 1879). s

Projekt „środków: ochronnych przeciwko dźumię,
(Tamże, 1879). BEA RM
Róża pełzająca. (Tamże, 1879).
List otwarty Wo redakcyi Przeglądu w sprawie

słownika lekarskiego. (Przegl, lek., 1880, Nr.8). List
IL. (Tamże, 1880, Nr. 18). List III. (Tamże, 1880
Nr. 17). List IV. (Tamże, 1880, Nr. 22). ;
W sprawie etyki lekarskićj, (Medycyna, 1882). -
Wykład popularny o chorobie skrofulieznćj, czyli

rzecz o przypadłościach tój choroby, jój przyczynach
i sposobach uchronienia od nićj dzieci. Warszawa,
APA druk. Gaz. lek., 1880, w 8-ee, str. 1, nl.
III, 174.
Odra w'połączeniu z błonie u (Medycyna. 1882

Nr. 51, 52). : '

(Tamże, str.

19%
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Wykład popularny o blednicy. Na użytek publi-
czności nielekarskićj przystąpnie opracował .. Wil-
no, druk. J. Blamowicza, wydawnietwo E. Orzeszko-
wój i Sp., 1882, w 8-ce, str. 84.

Życiorysy: D-ra Krzyżanowskiego (Tyg. ill., 1871,
Nr. 189), K.F. Skobla (Kłosy, 1876, Nr. 598), L.
Hirschfelda (Kłosy, 1876), P. Girsztowta (Kłosy,
1877, Nr. 646 i 647; Kuryer warsz., 1877; . Gaz. lek.,
1817), Dietla (Kłosy, 1877), J. Mianowskiego (Ku-
ryer warsz, 1879, Gaz. lek., 1879), H. Korzeniow-
skiego (Kłosy, 1879, Nr. 713), Falęekiego (Gaz. lek.,
1879), W. Szokalskiego (Tyg. powsz., 1879). A. Kur-
cyusza (Gaz. lek., 1880), /T. Wisłoekiego (Kłosy,
1881), St. Janikowskiego (Kłosy, 1881, Nr. 829), A.
Helbicha (Kłosy, 1831), Babińskiego (Medycyna,
1882).
Przemowa nad mogiłą Girsztowta. (Echo, 1877).
Przemowa nad mogiłą Wisłockiego (Gaz. lek.,

1881).
o ainiótkyćć z Chełma (Tyg. lek., 1859), z Rei-

chenhallu (Gaz. lek., 1868), z Meran (Gaz. lek., 1838),
z Charlottenbrunn (Kłosy, 1802), z Kołobrzegu (Kło-
sy, 1872), z Jaworza (Wiek, 1873), z Górbersdorfu
(Wiek, 1874), z Zakopanego (Wiek, 1874), z Gór-
bersdorfu (Gaz. lek. 1875), z Druskienik (Kłosy,
1878), z Norderney (Kuryer warsz., 1881), ze Szląs-
kich zakładów kąpielowych (Gaz. lek., 1882, Nr. 49
i 50).

Liczne artykuły popularne treści hygienieznćj
a mianowicie:

Rady hygieniczne (Gaz. warsz., 1859). O czystości
ciała (Kłosy, 1869). O blednicy (Kłosy, 1870). O cho-
lerze (Kłosy, 1871). 0 gimnastyce (Kłosy, 1871).
O małżeństwie pod względem hygienicznym. Od-

czyt (Kłosy, 1871). O dezynfekcyi miasta (Kuryer
warsz., 18/1). Odzież (Kłosy, 1871). 0 trawieniu
(Kłosy, 1872). Odżywianie ciała (Kłosy, 1872). Ospa
(Kłosy, 1872). Ostrzeżenie (Wiek, 1872). Życie i cho-
roby niemowląt (Kłosy, 1872). Sen (Kłosy, 1873).
O błędach dyetetycznych (Kłosy, 1873), Karnawał,
post; Wielkanoc (Kłosy, 1874). O wędlinach (Wiek,
1874). O wodzie do picia (Wiek, 1874). O wyprząta-
niu błota z miasta (Wiek, 1874). 0. zająkliwości
(Wiek, 1874). O kołataniu serca (Kłosy, 1875). O po-
mieszkaniach (Kłosy, 1876). 0 tyfusie panującym
w Warszawie (Kurtyer warsz., 1876). O znaczeniu
medycyny i hygieny (Ognisko domowe, 1876), Sto-
sunki sanitarne m. Warszawy (Wiek, 1876). Śro-
dek przeciw epilepsyi (Wiek, 1876). O hodowaniu
kwiatów w mieszkaniach (Kłosy, 1876). O miejscach
przedpogrzebowych (Echo, 1877). O sposobach prze-
dłużenia życia. Odeżyt (Kłosy, 1877). Przestroga
hygieniczna (Echo, 1877). O zagorzeniu (Echo, 1877).
Ocena broszury Weinberga: Nasza woda do picia
(Kłosy, 1877). O dezynfekcyi (Kłosy, 1879). .0 cier-
pieniach nerwowych (Kłosy, 1881). 0 kąpielach
i łaźniach (Kłosy, 1882).

Przełożył: Hippokratesa (aforyzmy), Haesera,
Ziemmsena, Uhle-Wagnera, Oesterlena (ob.).
Rozprawy inauguralne: O hygienicznym urządze-

niu zakładów dobroczynnych (1852). O zwichnie-
niach (1855). De haemoptysi (1855), z druku nie wy-
szły.

Łukasiewicz Józef.
Zur Kenntniss der Tubereulose des weiblichćn

Genitalapparates. Dorpat, Karow, 1881, w 8-ce, str.
35 i 2 tab. Diss. inaug.

Łukaszewicz, lekarz z Kraśnika.
Wada przyrodzona organów. płciowych zewnętrz-

nych. Vitium organorum genitalium extern. adnatum.
£Tyg. lek., 1866, Nr R:
__ Skałeczenia przy młoekarniach. . (Tamże, 1867,
Nr. 49). RATA j

Łuczkiewicz—Łuszczkiewicz.

Łukaszewski Jułiusz Ksawery, uv. 1836 r.
w Skorzęcinach, do gimnazyum uczęszczał
w Trzemesznie; medycyny słuchał w Grry-
fii, Pradze czeskićj, Krakowie i Berlinie,
gdzie w r. 1862 stopień doktorski osiągnął.
Obecnie jest lekarzem naczelnym w szpita-
lu ś. Trójcy w Jassach, gdzie założył bi-
bliotekę polską.
De eclampsia. Berolini,

w 8-ce, Str. 32. Diss. inaug.
Korespondencya z Jass. (Przegl. lek. 1870, Nr. 37,

38, 48).
Spostrzeżenia nad metodą wstrzykiwań podskór-

nych zastosowanych do cholerycznych w Jassach.
(Służba zdr. publ. 1872, Zesz. 12, str. 444—450).

Zabór pruski w czasie powstania styczniowego
1863—1804 r. Jassy, nakł. autora, druk. J. I. Kra-
szewskiego w Dreznie, 1870, w 8-ce, str. VII i 357.

Łukomski Longin Prokop, rodemzPodola.
De statu et eonditione militum. morbis eordisgi-

gnendis idonea. Vilnae, typ. Zawadzki, 1815, w 8-ce,
str. 15. Diss. inaug.

Łukowski Stan. Wojc., nie lekarz.
O małżeństwie, podług D-rów L. Pappenheim

i Fr. OQesterlen, skreślił... Warszawa, ' nakład Re-
dakcyi Przeglądu tygod., 1872, w 16-ce, str. 13.
Rys badań o cholerze, oraz o środkach w celu za-

pobieżenia jój i ograniczenia podług D-ra L. Pap-
penheima. Warszawa, J. Oxoński, 1872, w 8-ce,

typ. G. Lange, 1862,

- str. 32,
Oględziny i grzebanie ciał zmarłych ze stanowis-

ka hygieny publicznój, podług dzieł D-rów M. Lóvy,
Fr. Oesterlen, L. Pappenheim i innych opracował...
Warszawa, Gebethner i Wolff, czcionkami Gaz. lek.,
1873, w 8-ce, k.*2, str. 96.
O różnych metodach leczenia, według prof. D-ra

Karola Ernesta Boeka. Warszawa, W. Banarski,
druk. Al. Ginsa, 1878, w 8-ce, str. X, 49i 1 nl.
Łuszczkiewicz Stanisław, ur. 1805 r..

nauk lekarskich słuchał w Warszawie;
w r. 1830 jako czteroletni uczeń medycyny
zaczął pełnić służbę w korpusie. Dwernic-
kiego, następnie w szpitalu w Zamościu,
w bateryi Narzymskiego przy szturmie
Warszawy. Opuściwszy wraz z innymi t0-
Wwarzyszami kraj rodzinny, udał się do
Francyi, gdzie w Montpellier dokończył
nauk lekarskich. W r. 1835 osiadł jako le-
karz praktyczny w Ceilhes, w dep. Hórault,
w. południowój Francyi. Dwukrotnie ozdo-
biony medalem zasługi za pielęgnowanie
ubogich chorych, um. 22 lutego 1879 r.

Bssai sur la bronchite aigut. Montpellier, Martel,
1834, w 4-ce, str. 20, Those.

Łuszczkiewicz Kazimierz, syn poprze-
dzającego, doktór medycyny, praktykuje
obecnie w Nimes.
Łuszczkiewicz Stanisław. urodzony. wy-

chowany i promowany wKrakowie, licząc
lat 32, umarł 23 lutego 1862 r. w Krośnie-
wicach, gdzie od r. 1854 pełnił obowiązki
lekarza przy tamecznych fabrykach. On
pierwszy urządził szpital w Krośniewicach
zgodnie z potrzebami miejscowemi i wy-
maganiami nauki a odpowiednio do za-
sobów.. i „.



Łuszczkiewicz—Łyszkowski.

Łuszczkiewicz Stefan, spółczesny lekarz
kielecki, nauki lekarskie ukończył w Mos-
kwie w r. 1857.

Kielce pod względem sanitarnym. (Pamiętnik kie-
lecki na r. 1870, str. 54—60).

Łyszczyński Adam, ur. 1805 r. w obwo-
dzie białostockim, od 1822—25 r. oddawał
się nauce prawa w Wilnie, następnie do
1882 r. trudnił się agronomią praktyczną;
do medycyny przykładał się w Edymbur-
gui tu 1887 r. dyplom doktorski osiągnął.
Późnićj czas niejaki bawił w Paryżu; w la-
tach 1838 i 89 był chirurgiem na okrętach
kompanii indyjskićj; w r. 1840 był wysłany
jako agent polityczny do Serbii. Obecnie
przemieszkuje w Anglii.
Łyszkowicz Wincenty, doktór medycyny,

lekarz krakowski (1617—1648); przeciw
niemu jako inowiercy wystąpili niesfornie
uczniowie krakowscy. ę
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Por. Muczkowski: Mieszkania i postępowanie uczn.
krak. 47. Gąsiorowski: II, 198. Roczn. wyd. lek. VIII,
193. Wizerunki i roztrząsania naukowe, XI, 145.

Łyszkowski Stanisław, nie lekarz, redak-
tor Gazety codziennćj, umarł w Warsza-
wie 1841 r.
Poradnik hodowli i weterynaryi dla ziemianina

czyli najnowsze teoretyczne i praktyczne prawidła
hodowania, rozmnażania, ulepszania i pielęgnowa-
nia zwierząt domowych, osobliwie koni, bydła i owiec,
jako tóż sposoby zabezpieczenia ich zdrowia, rozpo-
znawania i leczenia wszelkich chorób. Z dzieł za-
szczytnie znanych w Europie agronomów, miłośników
chowu i weterynarzy, nowocześnie uzupełnionych
i poprawnych kompletnie zebrane i na język polski
wyłożone, z atlasem in folio, obejmującym 31 tablie,
na których przeszło 100 znajduje się ryein. Warsza-
wa, 1839, w 8-ce, tomów 2. T. I. Zawierający ogólną
hodowlę zwierząt domowych, szezególną hodowlę
koni i weterynaryą końską, str. XXIV, 408. T. IL.
Zawierający szczegółową hodowlę i weterynaryą by-
ż0 rogatego, owiec, koz, świń i psów, str. XX,
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.

* Macer, obacz z Łowicza Szymon.
Machek Emanuel, ur. w r. 1852 w Sam-

borze; ukończywszy nauki lekarskie wWie-
dniu w r. 1876, dwa lata pracował w kli-
nice prof. Arlta, jako ordynator; odr. 1878
był asystentem przy katedrze okulistyki
w uniw. Jagiellońskim. W r. 1883 (wstycz-
niu) habilitował się na docenta oftalmolo-
gii na wszechnicy krakowskićj.

Listy z Wiednia. (Przegl. lek., 1878, Nr. 2, 8, 13,
19, 24, 33, 41, 46, 52. 1878, Nr. 15, 17, 21, 25,30).
O sprawach lekarskich wiedeńskich. (Tamże, 1879,

ND:
Przypadek przerostu

(Tamże, 1880, Nr. 51).. , :
Kin Fall von Hypertrophie der Plica semilunaris.

(Klin. Monatsbl. f. Augenh., 1881, str. 112).
O zwyrodnieniu barwnikowóm siatkówki. (Przegl.

lek., 1881, Nr. 16, 17, 18).
Zjazd okulistów w Heidelbergu. (Tamże, 1881, Nr.

42, 43).
Berieht iiber den Heidelberger Ophthalmologeneon-

gress. (Wien med. Wochenschrift, 1881).
O zmianach wziernikowych w oczach królików

w przypadkach ogólnego zakażenia zai:
Rzecz miana w sekcyi med. wewnętrz. III zjazdu le-
karzy i przyrodników polskich. (Przegl. lek,, 1882,
N3; 50).
Dwa rzadkie przypadki

(Tamże, 1852, Nr. 42, 43. 44),
Przyczynek do nauki i zależności chorób oczu

u kobiet od chorób narządu płciowego. (Przegl. lek.,
1883, Nr. 1, 2).
Ogólny pogląd na nowsze teorye jaskry. (Wykład

habilitacyjny). (Tamże, 1883, Nr. 7, 8, 9). 5
Macher Jakób, rodem z Biały (Galicianus

Bialensis).
De raphania. Vindobonae, typ. Congr. Mechit.,

1834, w 8-ee, str. 24. Diss. inaug. Ni
Machnicki (Machnitzky) Jan Beniamin,

Lesna Polonus.
De vitiis circa se-et exeretionem urinae. Erfor-

diae, typ. Heringii, 1736, w 4-ce, str. 24.
Maciążek (Maciążkowic) Jan, doktor me-

dyeyny, stopnie filozoficzne uzyskał w aka-
demii krakowskićj 1594 i 1601; był dzieka-

_ nem uniejowskim i kanonikiem łęczyckim.

fałdu półksiężycowego.

zapalenia siatkówki.

Macer—Maciejowski.

Um. 5 grudnia 1629 r., pochowany w Ko-
wiczu.

Por. Monum. Sarmat. 714. Liber promot, 246, 256.
Maciejowski Feliks Erazm Jan Nepomu-

cen, herbu Ciołek, ur. 15 maja 1799 r.
w Jurowicach w Galicyi, do gimnazym
uczęszczał w Przemyślu, kursa filozoficzne
odbył we Iiwowie, do medycyny przykła-
dał się w Wiedniu, gdzie 1826 r. stopień
doktora medycyny i magistra sztuki poło-
żniczćj osiągnął. Po trzechletnim pobycie
za granicą, zbogaciwszy swą wiedzę lekar-
ską na najznakomitszych klinikach Nie-
miec i Franeyi, przybył w r. 1830 do War-
szawy i wnet zaczął pełnić służbę w 8sZpi-
talu ujazdowskim, w stopniu lekarza szta-
bowego. Ozdobiony złotym krzyżem vir-
tuti militari, osiadł w r. 1832 we Lwowie
i wkrótce zjednał sobie wziętość jako zdol-
ny lekarz i najzacniejszy obywatel, Za jego
przeważnie staraniem zawiązało się towa-
rzystwo lekarzy galicyjskich, którego
pierwszym prezesem został obrany. Wr.
1876 obchodził 50-letni jubileusz uzyska-
nia stopnia naukowego. Um. 25 lutego
1882 r.
De serophulosi. Viennae, typ. Pichler, 1826, w 8-ce

str. 38. Diss. inaug.
Prawidła ochrony prywatnój w czasie zbliżaniai pojawienia się cholery azyatyckićj, z obeenego sta-

nowiska umiejętności lekarskićj i według licznych
własnych postrzeżeń w epidemiach tej choroby na
ziemiojczystej skreślił Dr. Ludolub Szczęsny. Lwów,
druk. E Winiarza, 1866, w 8-ce, str. 28.

Toż, wydanie drugie poprawne i znacznie pomno-żone. Lwów, nakł. Wilda, druk. E. Winiarza, 1866,w 8-ce, str. 41 (pod własnóm nazwiskiem).
Kilka słów spowodowanych przez obwieszczony

program czasopisma: „Homeopata polski* pod redak-
cyą D-ra Ant. Kaczkowskiego wychodzić mającego.
Lwów, druk. Winiarza, 1860, w 4-ce, k. 3. Na to
Kaczkowski wydał: Odpowiedź homeopaty polskie-
go (t.j. Kaczkowskiego) na kilka słów F. Macie-
jowskiego. (Dodatek do Dzien. literac. 1860, Nr. 95.



Maciejowski—Madejski.

Maciejowski, lekarz z Opatowa, oprócz
wielu tłomaczeń i wyciągów z pism zagra-
nicznych, umieszczonych w "Tyg. lek.,
ogłosił:

O lekarstwach złożonych. (Tyg. lek., 1859, Nr. 45).

Maciejowski Wacław Aleksander, znany
historyk, nielekarz, zmarły 1883 r.

Choroby, lekarstwa i lekarze w Polsee w XVi XVI
wieku. (Pam. tow. lek. warsz., T. II, 1839, str. 404).

* Mackenzie Jak.
Sztuka utrzymania zdrowia y oney historya albo

zebranie wszystkiego tego, co lekarze y filozofowie
dawni y teraźnieysi przepisali do utrzymania zdro-
wia; z dokładem nayprzednieyszych, ku temu końco-
wi służących reguł y onych przyczyn. Przełożona
z angielskiego przez Im. X. Stanisława Bohusza Sie-
strzencewicza, kanonika Wileńskiego. Wilno, druk.
Sehol. Piar., 1769, w 8-ce, st. 478, nl. 40 i rejestr.

Toż. Edyeya wtóra. Wilno, druk. Sehol. Piar.,
1475.
Już po hemorojdach! czyli najpewniejszy i naj-

prostszy sposób leczenia onychże, oparty na zbada-
nćj właściwój, dotąd niedocieczenćj istocie i przy-
czynie wszystkich rodzajów krwawnie, za którego
użyciem ta niemoc środkiem  najniewinniejszym
i w najkrótszym czasie bez rady lekarskiej, gruntow-
nie i nieochybnie uleczoną będzie. Z angielskiego,
podłag ostatniego poprawnego i pomnożonego wyda-
nia. Lwów, Milikowski, 1843, w 12-ce, str. 69.

Nie ma hemoroid, czyli doświadczenia czynione nad
właściwą dotąd nie poznaną przyczyną chorób he-
moroidalnych ze wskazaniem środków najpewniej-
szego i najspieszniejszego wyleczenia i zapobiegania
takowym bez żadnego uszkodzenia. Warszawa, druk.
M. Chmielowskiego, 1843, w 8-ce, str. 128.

Mackiewicz Aleksander.
De febribus gastricis. Vilnae, typ. B. Neumann,

1830, w 8-ce, str. 60. Diss. inaug.

Mackiewicz Bronisław, ur. w gub wileń-
skićj 22 czerwca 1833 r., do gimnazyum
uczęszczał w Wilnie, wydział lekarski
ukończył w Moskwie w r. 1855. W latach
1860 —1862 doskonalił się za granicą prze-
ważnie w fizyjologiii pediatryi. Wróciwszy
do kraju, wnet zesłany był na daleki
wschód, gdzie lat kilkanaście przebywał.
W r. 1878 miał sobie przyznany w Peters-
burgu stopień doktora medycyny. Umarł
w Wilnie, w maju 1883 r.
O koliczestwiennom opredielenii okisicinka w tru-

pach żiwotnych posle podkożnago wwedienia uksuso-
kisłago cinka. S.-Peterburg, 1878, w 8-ce, str. 62.
Diss. inaug.

Niektóre postrzeżenia ogłosił w Protokołach tow.
lek. wileńskiego z lat 1879, 1880, 1831.

Mackiewicz Henryk.
Du rógime laetć dans le traitement des differentes

formes de la nćphrite. Paris. impr. Parent, 1877,
w 8-ce, str. 32.

Mackiewicz Jan.
Szkie badań cholery. Środki zapobiegające oraz

PRA leczenia. Warszawa, Unger, 1849, w 6-ee,

str. 13.
Hygieniczna metoda leczenia R. Trolla, D-ra me-

dycyny i profesora akademii medycznój w Filadelfii,
z najnowszego oryginalnego angielskiego wydania

przetłomaczona i przypiskami powiększona. Wilno,

nakł. autora, 1879, w 8-ee, str. 55.
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Mackowski. lekarz żyjący za panowania

Zygmunta III, wydał rozprawę 0 zmorze:
Dissertatio de ephialte. Bagileae, 1618.
Por. Ploucquet, III, 45.

Macudziński Waleryan, spółczesny lekarz
sądowy i szpitalny w Jaśle, ur. w r. 1848
w Gorzycach w powiecie jasielskim w Ga-
licyi; bieg nauk lekarskich, które pobierał
w Krakowie i w Wiedniu, przerwały mu
wypadki z r. 1863; wypuszczony przez wła-
dze rosyjskie na wolnosć, dokończył stu-
dyów lekarskich w Krakowie, gdzie w r.
1868 stopień doktorski osiągnął.
Pląsawica (chorea magna) leczona za pomocą wo-

danu chloralu. (Przegl. lek., 1870, Nr. 15).
Dalsze doświadczenia robione za pomocą wodanu

chloralu. (Tamże, 1870, Nr. 26).
Korespondencya z Jasła (o wodzie Bobrzeckiej),

(Tamże, 1870, Nr. 36).
Zapalenie gruczołu tarczykowego. (Tamże, 1870,

Nr, 46).
Świerzbiączka (prurigo) leczona podawanym we-

wnętrznie kwasem karbolowym (acid. earbolieum).
(Tamże, 1871, Nr. 7).

Solan chininy w kokluszu, (Tamże, 1871, Nr. 8).
Sprawozdanie szpitalne. Krótki szkie ruchu eho-

rych w szpitalu powszechnym w Jaśle w r. 1870.
(Tamże, 1871, Nr. 14).
O ropniecy. (Tamże, 1871, Nr. 15).
Krwotok w skutek pęknięcia żylaka łechtaczki.

(Tamże, 1871, Nr. 18),
Choroba Addisona. Przypadek  spostrzegany

w szpitalu powszechnym w Jaśle. (Tamże, 1871,
Nr. 42),
Wiadomość o Bóbree. Jasło, druk. L. D. Stregera,

1871, w 8-ce, str. 24.

* Madai Dawid Samuel.
Krótka specyfikacya medykamentów w Hali mag-

deburskićj preparowanych, z informacyą należytą
zażywania y ich skutków, które nie tylko małe de-
feeta, ale y naywiększe choroby doskonale uzdra-
wiaią. Wydana naprzód łacińskim ięzykiem, teraz
na polski przetłomaczona y do druku podana. Su-
praśl. w druk. WW. 00. Bazylianów, 1745, k. nl. 5,
SUB ZOK nlzćć

"Toż, tamże, 1745, w 8-ee, k. nl. 8, str. 96, k nl. 8.
Toż, tamże, 1754, w 8-ce.
Krótka nauka o zażywaniu i skutkach pewnych

lekarstw doświadczonych w Halli Magdeburskiej
w Sierocym domie sporządzony”ń, któremi podług

długiego doświadczenia niety:śo małe ale i ciężkie
choroby mogą być przy Bożej łasce szczęśliwie ule-
czone; wydana po niemiecku, a teraz za jego sta-
raniem na polskie przełożona. „W Halli, w Sierocym
Domie przy lekarsw. wyprawie, 1774, w 8-©e, str.
166, rejestr. >

Madejski Edward, spólczesny chirurg.
lwowski, nauczyciel w seminaryum nau-

czycielskióm tamże.
DyetetyXa dzieci oparta na wskazówkach przyro-

dy. Przewodnik w zdrowóm pielęgnowaniu dzieci od
przyjścia na świat aż do dojrzenia, skreślony przez
przyjaciela dzieci, Lwów, Wild, druk. E. Winiarza,

1869, w 8-ce, str. XVI 1 150.
Plan i cel zakładu gimnastycznego (t. z. organo-

patycznego). „Lwów, Wild, 1871, w 8-ce, str. 15.
Gimnastyka raeyonalna, jako część dyetetyki ze

stanowiska lekarskiego historyczno - krytycznie
i praktycznie opracowana przez autora dyetetyki
dzieci. „Dwie części, z 96 w tekscie umieszczonemi
drzeworytami. Warszawa, Gebethner i Woli, druk,
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J. Ungra, 1871, w 32-ce. Część I, str. VIII, 174 i re-
jestr. Część II, str. 116 i rejestr. R
Kilka słów o migrenie przez... homeopatę i organo-

patę. Lwów, 1874, w 8-ce, 2 k.
O przywykłem zboczeniu kręgosłupa (sooliosis ha-

bitualis) i ortopedycznóm jego leczeniu. (Dwutyg.
med. pub., 1879, str. 280—294.),
O potrzebie zreformowania dotychczasowego szcze-

pienia ochronnego od ospy, z projektem szczepienia
wprost z krów. Rozprawa czytana częściowo na po-
siedzeniach oddz. lwowskiego Tow. lek. gal. dnia 4
i18 stycznia 1879. Lwów, nakł. aut., K. Wild,
1 związkowa druk., 1879, w 8-ce, str. 4 nl. i 46.
Gimnastyka w szkołach ludowych. Instrukcya dla

nauczycieli. Lwów, nakł. Tow. pedagogicznego, 1879,
W 8-ce, str. IV, 82 i 8 tah.

Madurowicz Maurycy, spółczesny (od r.
1862) profesor położnictwa w uniwersyte-
cie Jagiellońskim, ur. r. 1831 w Kołomyi.
Przed przybyciem do Krakowa był asy-
stentem prof. 0. Brauna w Wiedniu.
Umwandlung einer Gesichts-in eine Beckenendla-

ge in der Erófinungsperiode unter dem Gebrauche
der Kolpeuryse; Geburt einer mit Hydrorrhachis be-
hafteten lebenden Frucht; Punktion des Tumor; che-
mische  Untersuchung der  Punktionsfliissigkeit
(Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk., 1859, V, 20, 21).

 Ergebnisse an der geburtshililichen Klinik des
prof. . Braun in J. 1860. (Spitals-Zeitung, Beilage
zur Wien. med. Wochenschr., 1861, 1862).
Powstawanie i rozpoznawanie przepukliny krwa-

wój (haematokele). (Przegl. lek., 1863, Nr. 12—21).
O przebiegu i leczeniu przepukliny krwawćj kobie-

tom właściwój (haematocele feminarum). (Tamże,
1863, Nr. 43—48).
Przypadek sądowo-położniczy podał według udzie-

lonych na piśmie szczegółów prof... (Tamże, 1865,
Nr. 17, 18, 19, 20). ; ę
Miedniea ścieśniona niepomiarowa, wskutek znie-

kształcenia kręgów lędźwiowych po sprawie zapal-
nój. (Tamże, 1565, Nr. 2—8, 51).

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1868,
W 8-ce, str. 49.
Niektóre uwagi nad zaśniadem groniastym (mola

racemosa). (Przegl. lek., 1867, Nr. 13, 14, 15, 16, 17).
Kilka słów o przypadku ciąży brzusznćj opisanym

przez D-ia Mateckiego w Przegl. lek. z r. 1867, Nr.
+9 1 50. (Tamże, 1868, Nr. 2, 3).
Przypadek wypadnięcia łożyska (prolapsus pla-

centae) zakończózy pomyślnym skutkiem dla matki
i dziecka. (Tamże, 1469, Nr. 10, 11, 12).

Cięcie cesarskie naKobiecie żywój (seetio caesa-
rea in viva). (Tamże, 1874_Ny, 20, 21, 22, 28).

R45%Wi kawełka NA po odpro-
wadzeniu odehylonćj maciey eryżąrnój. (Tamże, 1877
Nr. 50,51, 52). NACE W

Toż, w osobn. odb. Kraków, dzyk. Uniw.Jag.
"1877, w 8-ce, str. 16. j ć

Ausstossung eines necrotischen Stiiekes Harnblase
nach Reposition einer retrovertirten schwangeren.
SWOWA (Wien. med. Wochensehrift, 1877, Nr.
51, 52).

Śmierć z zadziergnięcia szyi noworodka, który nie
oddychał. (Dwutyg. med, pub., 1878,str. 20—23),

Magazin fiix Heilkunde und Naturwissenschaftin
Pohlen in Verbindung mit einem Vereine von Aerzten
herausgegeben von Dr. Leopold Leo. Warschau,
Gedruekt bey A. Gałęzowski, 1828, w8-ee. Rok I,
zeszytów 4, str. 605. Rok II, w druk. Baryckiego,
1829, w 8-ce, zeszyt 1, str. 125. Zawiera:
Castner: Meine Krankheitsgeschichte und Hei-

lung. str. 17—38.

Madurowicz—Magazin.

i L. Leo: Beobachtungen am Krankenbette. str. 33
0 72.
Frank J.: Ueber die Maykur (tłomaczone z pol-

skiego), str. 73—80.
Weiss J. C.: Geschichte einer Sectio caesarea

(przełożone z polskiego), str. 81—103.

Fabian: 'Ueber die Zersetzung des Sublim ats
durch einige Pflanzenstoffe, str. 103—111.
Leo L.: Ocena dzieła Bigel'a, str. 111—152.
Nekrologia: J. Czekierski, K. E. Rutsch, str. 152

do 155, 3
A. v. Wolff. Beobachtungen iiber die Krank-

heiten des Herzens, insbesondere des Herzklopfens,
vorgelesen in der Versammlung der Warschauer me-
dieinischen Gesellschaft d. 18 Jan. 1821. (T. I, str.
159—182).
Levestamm Georg.

bunkel, str. 182—223,

Theiner. Ueber Lebensart und eingenthiimliche
Krankheiten der Juden in Polen. str. 224—246).
Hillverding Joh. Beobachtungen aus dem Ge-

biete der Augenheilkunde. str. 247—267, 589—554.
Mile. Beschreibung eines neuen Instrumentes zur

Operation des carcinomatósen Mutterhalses, Aus
dem Polnischen iibersetzt. str. 267—298, 1 tab.

Praktische Notizen: Halsweh. Mastdarmfistel.
(Castner). Seltene Verletzung des oberen Augenlie-
So (Hiillverding). Citronensiiure (Leo). str, 299
do 311.
QCzekierski J.: Die Urinblasenfistel (przekład

z. polskiego), str. 315—326.
Voss (z Kowala): Kin hartnickiger Rheumatis-

mus durch einen kraetzartigen Aussehlag vollkom-
men entschieden. str. 526—339.

Leo L.: Beytrige zur Erkenntniss des intermitti-
renden Fiebers mit Riicksicht auf die in Pohlen in
Fyiihlinge 1828 herrschend gewesene Epidemie des-
selben. str. 339—378.
Malez: Kin Fall von Bronchitis membranacea,

(przekład z polskiego). str. 379—388.
Malcz: Heilung einer gefiihrlichen Brustverle-

tzung mit Durehstossung des Diaphragma, (przekład
z polskiego). str. 388—2396.

Chłędowski A. T.: Bemerkungen zur Abhand-
lung des Dr. Weese: Ueber den Weichselzopf,
(przekład z polskiego). str. 396—413.
Fabian: Ueber das Verhalten des Calomels zu

einigen andern Stofien. str. 413—430.
Praktische Notizen. 1) Belebung Ertrunkener.

2) Lebendig Begrabene. str. 430—440.
Kinstliche Mineralwiisser. str. 440—441.
3 dzieła W. Szezuckiego: Propedeutyka... str.

2—461.

„. Kuezkowski: Die Ruhrepidemie im Sommer,
1826. str. 447—504.,
Jasiński: Beschreibung der Ausrottung einer

Speckgeschwulst aus der linken Seite des Bauches
welche vrier und ein halbes Pfund wog. str. 504
do 517.
Rudnieki: Die Mineralquelle zu Goździkow (wy-

ciąg z polskiego artykułu). str. 517—522.
Wolff Mor. Beobachtungen iiber antiphlogis-

tische Behandlung einiger Nervenkranken. str. 522
do 530. :
Wolff Aug. Geschichte einer merkwiirdigen

Lungenkrankheit nebst Leichenbefund. str. 530
do 539.
Hiillverding J. N.: Ueber die Staarausziehung

nach oben. str. 539—554 (d: e.).
Mile. Beschreibung eines Mutterscheidenrisses

wihrend der Geburtsarbeit und des darauferfolgten
RAK der Frucht in die Bauchhóhle, str. 555
0 568.

Ueber den Milzbrandcar-



Magaziner—Majer.

Tomorowicz: Ueber den Gebrauch der Cube-
ben in der Heilkunde. str. 569—600.

Kiirst: Praktische Notizen. str. 601—605.
a SE IL. Brandt: Ueber den Weichselzopf, str. 1
0 48,
Leo L.: Einige Bemerkungen iiber den Weichsel-

zopf. str. 49—58.
Fijałkowski. Ueber das Kindbetterinnenfieber.

str. 58—103.
Jasiński: Geschichte der Ausziehung zweyer

Backen-und zweyer Schneidezihne aus der Mutter-
scheide. str. 103—110.
Janikowski: Einige Bemerkungen iiber die vor-

erzadhlte Kranheitsgeschichte. str. 111—123. *
Kincel. Gleizeitige Kinimpfung einer Rose mit

ię Schutzblittern, (przekład z polskiego). str. 123
o 125.

Magaziner Marek, lekarz sztabowy wojsk
rossyjskich, członek komitetu tymczasowe-
go lekarskiego w Warszawie, członek tow.
lek. warsz,
Ueber die Kinsaugungskraft der Venen. Warschau,

1833, w 8-ce, str. 44. Ded. Tom. Kuczkowskiemu.
Lexicon medieum eastrense portatorium s. index

alphabetieus morborum frequentissime in nosocomiis
militaribus oceurentium, nec non medieaminum illis
quadrantium, quod secundum pharmacopoeiam ca-
strensem ruthenicam Jacobi Wylie elaboravit, usui-
que tironum medicinae militari operam navantium
aceommodavit, additis reeentibus experientia proba-
tis remediis. Varsaviae, 1836, w 16-ce. |

Tablica toxykologiczna czyli zbiór najnowszych
spostrzeżeń o truciznach i przypadkach przez nie
zrządzonych ze wskazaniem sposobów leczenia onych,
służąca jako poradnik podręczny ku użytkowi J.XX.
proboszczów, właścicieli dóbr, wójtów gminy i in-
nych przyjaciół ludzkości, od których na wsi włoś-
cianie rady zasięgają. Ułożona w języku rossyjskim
przez D-ra... przełożona przez Antoniego Hanickie-
go, D. Med., Lekarza w Instytucie Dzieciątka Jezus.
B. w. m. dr.i r. 1 arkusz,

* Magendie Dr.
O piasku i kamieniach urynowych. Z języka fran-

cuz, przełożył Sylwester Pleszkowski, Dr. med., le-
karz 48 pułku strzeleów pieszych. Wilno, nakł.
i dr. Marcinkowskiego, 1828, w 12-ce, str. 116.

Toż, drugie wydanie. Warszawa, druk. Gałęzow-
skiego, 1834, w 8-ce, str. 138.

* Magne I. H.
Hygiena gospodarezo-weterynaryjna czyli nauka

zachowania zdrowia zwierząt gospodarskich. War-
szawa, nakł. aut.. w druk. J. Ungra, 1857, w 8-ce.
F L str. 155, nl. 2, 2 tab. T.II, od str. 1556 do 327,
nl. 4. ,

* Mahl M.
Upominek dla troskliwych rodzieów, zawierający

rosprawę 0 fizycznóm (cielesnóm) wychowaniu dzieci
podług zasad medycyny, przez M.. Tłomaczył J. I.
Szczepański. Lwów, J. J. Piller, 1828, w 8-ee, str.
M4 1:3;

Mahl Jakób, spółczesny lekarz lwowski.
Gruźlica połyku (tubercul. pharyngis). (Dwutyg.

med. pub., 1877, str. 355—357).
Mięsak włóknisto-komórkowy mózgu (sareoma fi-

bro-eellulare cerebri) i zapalenie włóknikowe płuca
prawego. (Tamże, str. 357—358).

Tętniak tętnicy międzyżebrowój drugiój prawćj.
(Tamże, str. 358—359).
Tętniak tętnicy głównejwstępującćj (aneur. aor-

tae aseendentis), niedomykalność zastawek tętnicy
głównej, zrost osierdzia z blaszką żebrową opłueny.
(Tamże, str. 488—439),
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Przyczynek. do dyjagnostyki wrzodów gruźliczych
w gardle i krtani. Rzecz wyłożoną na posiedzeniu
"Tow. lek. Galie. we Lwowie d. 18 marca 1882 r.
(Przegl. lek., 1882, Nr. 17).

Czy było otrucie fosforem. Rzecz wyłożona na po-
siedz. Tow. lek. Galic. we Lwowie 5 listopada 1881 r.
(Tamże, 1882, Nr. 25).

Porażenie więzadła głosowego prawego wskutek
ucisku wola podtchawiczego. Wyleczenie. Rzecz
wyłożona na posiedz. Tow. lek. Galic. we Lwowie
d. 29 kwietnia 1882 r (Tamże, 1882, Nr. 30.

Majer Józef, ur. 12 marca 1808r. w Krako-
wie, nauki licealnei uniwersyteckie odbywał
w mieście rodzinnóm, a 12 stycznia 1881 r.
stopień doktora medycyny osiągnął. W krót-
ce wstąpił do wojska jako lekarz batalio-
nowy w korpusie artyleryi i niebawem do
stopnia lekarza sztabowego był posunięty.
Wystąpiwszy z wojska, odbył kilkomie-
sięczną podróż naukową po Niemczech; na-
stępnie osiadł stale w Krakowie. W po-
czątku 18838 r. został mianowany zastępcą
profesora wydziału lekarskiego w uniwer-
syteciejagiellońskim a we dwa lata później
wskutek odbytego konkursu, został profe-
sorem rzeczywistym t. z. instytucyj lekar-
skich, przeznaczonych dla lekarzy niższego
rzędu; nadto dla uczniów medycyny wy-
kładał naukę o chorobach epizootycznych.
Od r. 1850 zaczął wykładać fizyologią, nau-
kę którćj z zamiłowaniem od wielu lat się
poświęcał. Gdy w r. 1854 zaprowadzóno
w uniwersytecie język niemiecki jako wy-
kładowy, Majer oparł się temu natarczy-
wemu żądaniu, za co zmuszony był ustąpić
z katedry fizyologii i zamienić ją na ubocz-
ną i dowolną antropologią. W r. 1860 objął
znów katedrę fizyologii z wykładem pol-
skim. W r. 1877, po 44-letnićj profesurze,
czyniąc zadość ustawie krajowój (z powodu
skończonych 70 lat wieku) usunął się od
obowiązków nauczycielskich, nie przestał
atoli pracować dla dobra kraju i nauki,
Jeszcze za czasów swych  profesorskich
nigdy M, nie uchylał się od pełnienia obo-
wiązków, do których powoływało go zan-
fanie kolegów. W latach 1844 i 1845 był
sekretarzem wydziału lekarskiego; w latach
1845, 46 i 47 — dziekanem tego wydziału;
w 1848, 49, 50 oraz 1865 rektorem uniwer-
sytetu tudzież komisarzem rządowym zakła-
dów naukowych; w r. 1848 jeździł do Wie-
dnia, delegowany przez senat w sprawach
uniwersytetu; w latach 1889—1845 spra-
wował nadzór nad szkołami początkowemi
w Krakowie. Od r. 1833 był członkiem tow. -
nauk, krakowskiego a w latach 1848—50
jego prezesem; w latach 1856—1859 prze-
wodniczył w oddziale nauk przyrodniczo-
lekarskich towarzystwa naukowego. W r.
1860 obrany prezesem towarzystwa nauko-
wego, obowiązki te spełniał przez lat 12
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aż do czasu przeobrażenia towarzystwa
w.Akademią Umiejętności w r. 1872. Mia-
nowany przez cesarza pierwszym akademii
prezesem, przy wyborach dokonanych 1875
roku, jednomyślnie wybrany został na ten
urząd na następne trzechlecie; tenże sam
zaszczyt spotkał go i przy późniejszych wy-
borach. W r. 186911881 w Krakowie i 1875
we Lwowie przewodniczył zjazdom lekarzy
i przyrodników polskich. Od wielu lat za-
siada w sejmie galicyjskim jako poseł a za-
razem przewodniczy pracom komisyi edu-
kacyjnój, Oddawna jest radcą miejskim
krakowskim i zastępcą prezesa rady szkol-
nćj okręgowój m. Krakowa. Nadto jest
członkiem licznych towarzystw naukowych
tak krajowych jak zagranicznych, a od r.
1830 członkiem dożywotnim Izby panów,
ozdobiony krzyżem kawalera (1878) i ko-
mandora (1878) orderu Franciszka Józefa,
orderem korony żelaznój (1873). W r. 1862
należał do założycieli Przegl. lek.

Commentatio med. praet exhibens synopsim me-
thodorum tractandae syphilidis ope hydrargyri. Cra-
eoviae, typ. E. Friedlein, 1833, w 8-ce,str.188. D.inaug.
Uwagi nad niektóremi wyrazami lekarskiemi.

Kraków, druk. S. Gieszkowskiego, 1835, w 8-ce, str.
41. (Wspólnie z F. Skoblem).

Objaśnienia spostrzeżeń nad wyrazami lekavskie-
mi, umieszczonych w tomie III kwartalnika nauko-
wego. Kraków, E. Friedlein, 1836, w 8-ce, str. 56.
(Wspólnie z F. Skoblem).

Rozbiór objawień żywotnych należących do spra-
wy wychowania. Napisał i na publicznóm posiedze-
niu Tow. nauk. krak. d. 18 paźd. 18361. odczytał J.
M. Kraków, 1837, w 8-ce, str. 37. (Pam. nauk, krak.
1837, str. 188).
O różnicy osobniczćj jako przyczynek do nauki

o temperamentach i konstystucyach. (Roczn. wydz.
lek., T. I, 1838, str. 321—372).

Toż, w osobn. odb. Kraków, 1838, w 8-ce, str. 52.
Słownik: anatomiczno-fizyologiczny ułożony przez

D-rów Józefa Majera i Frederyka Skobla, profe-
sorów wydziału lekarskiego w uniwersytecie Ja-
giellońskim. Kraków, Gieszkowski, 1838, w 8-ce,
str. 320.

Toż, w Roczn. wydz. lek. w uniw. Jag., T. I, 1838.
Kilka wiadomości z dziejów wydziału lekarskiego

w Uniwersytecie krakowskim. (Roczn. wyd. lek.,
1839, str. 20—82). i
Też w osobn. odb. Kraków 1839, w 8-ce, str. 53.

Praca ta zawiera:
a) Ustawy wydz. lek. z r. 1536.
b) Uehwała względem lekarzów zagranicznych

z r. 1511.
e) Wykaz profesorów medycyny w U.J. od cza-

sów najdawniejszych.
d) Zaprowadzenie oddzielnćj katedry anatomii.
e) Kilka szczegółów przy ubieganiu się o miej-

sce w wydziale z XVIi XVII stólecia.
1) waz z obrządków przy udzielaniu stopni

naukowych w medycynie z początku XVII stólecia.
g) Gorliwość D-ra J. Zajączkowieza o dobro Wy-

działu. SĄ
h) Wolność od podatków domów, przez profeso-

rów medycyny zamieszkałych,
i) Uniwersał względem wysyłania uczniów do

ws "dk. krakowskićj na naukę lekarską
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Ę Majer.

Obraz postępu nauki lekarskićj, o ile nań wpły-
nęły pisma polskie, lub przez Polaków w trzech
ostatnich latach wydane. (Roczn. wyd. lek. T. III,
1840, Oddz. 2-gi, str. 237—455). :

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. S. Gieszkow-
skiego, 1840, w 8-ce, str. 189.
Obraz postępu nauki lekarskićj, o ile nań wpły-

nęły prace lekarzy polskich w trzech latach ostat-
nich. (Roczn. wyd. lek., T. VI, 1843, Odd. 2-gi, str.
3—425).

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. S. Gieszkow-
skiego, 1843, w 8-ce, str. 432.
Wojciech Nowopolski (Novicampianus) pod wzglę-

"dem tożsamości tegoż imienia teologailekarza.
(Roczn. wyd. lek., T. III, 1840, str. 49—58).
Wiadomość o życiu i praeach naukowych Jana

Innocentego Petrycego. (Tamże, T. IV, 1841, str.
49—78. Przyjaciel ludu, 1842),

Przegląd potworów rybich. (Tamże, T. IV, Oddz.
2-gi, 1841, str. 227—342, 2 tab.
Zawód lekarski Jana Brosciusa. (Tamże, T. V,

1842, str. 187—224).
Wspomnienie o Krzysztofie Najmanowiezu. (Tam-

że, T. V1I, 1844, str. 53—66).
Skutki ciśnienia powietrza pod względem fizyolo-

gicznym i patologicznym. (Tamże, T. VII, 1844,
Odd. 2-gi, str. 3—312).

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. uniw., 1844,
w 8-ce, str. 212. |

Kilka wiadomości o Walentym z Lublina i Wa-
lentym Fontanie. (Tamże, T. VIII, 1845, str. 171
do 196).
Wpływ stanu meteorologicznego na śmiertelność

oceniony według dziesięcioletnich spostrzeżeń w Kra-
kowie. (Tamże, T. VIII, Oddz. 2-gi, str. 3 — 124,
2 tab.

Toż, w osobn. odb. Kraków, 1845, w 8-ce, str.
124, 2 tab.
Wspomnienie o życiuizasługach nauczycielskich

W. I. Boduszyńskiego. (Roczn. wyd. lek., T. VI,
1843, str. 98—111).

Spis doktorów medycyny i chirurgii, którym te
stopnie udzielono lub potwierdzono w uniwersyte-
cie Jag. od r. 1800 do końca 1845. (Tamże, T.
VIII, 1645, str. 151 —180).

Projekt urządzenia służby weterynarskiój w kra-
ju wolnego miasta Krakowa, podany i poprzedzo-
ny historyczną wiadomością o urządzeniach, rzeczy
weterynarskićj w kraju naszym dotyczących. (Tam-
że, PD. V, 1842, str. 70-—1389), j

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniwersytetu,
1842, w 8-ce, str. 62.
Słownik niemiecko-polski wyrazów lekarskich.

Kraków, nakł. i druk, D. E. Fviedleina, 1842, w 16-ce,
str. VI i 92. (Praca dokonana wspólnie z F. Sko-
blem).

Spostrzeżenia fizyczne we BM wsysania
i wydzielania. (Roczn. tow. nauk. Poczet 2-gi, T.
III, 1847, T. XVIII. str. 190—197).

Cel i zasady nowego urządzenia towarzystwa.
(Tamże, T. XIX, str. 1—18. Poczet:2-gi, T. IV,
1549. >
Uwagi w przedmiocie zasad słownictwa lekar-

skiego w ogólności, w szczególności zaś w przed-
miocie zasad tworzenia i oceniania wyrazów lekar-
skich polskich. (Tamże, Pocz. 2-gi, T. IV, 1849,
str. 54—124).

. Doż, w osobn. odb. Kraków, 1849, druk. Uniw.
Jag., w 8-ce, str. 71.
Doświadczenia fizyczne we względzie tworzenia

się na krwi powłoki zwanój zapalną. (Tamże, T.IV,
(XIX), 1849, str. 288—292). ;
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Zdanie sprawy z czynności Tow. Nauk. Kr. doko-
nanych w 1848/9 odczytane na publ. pos. 27 paźdz.
1849 r. (Tamże, Pocz. ż-gi, T, 1849. str. 305—350).

Rozbiór fizyologiczny wprawy, przyzwyczajenia
i nałogu. (Tamże, Pocz. 2-gi, T.V, (XX), 1850, str.
1—37). Sprawozdanie Natansona w Tyg. lek., 1850,
Nr. 48).

Szczegół historyczny w przedmiocie badania bu-
dowy nerwów. (Tamże, str. 300—312).

Zagajenie posiedz. pub. Tow. Nauk. Kr. d. 13 lipca
1850, obejmujące: Pogląd na znaczenie uniwersyte-
tów w stosunku do Państwa i innych naukowych
zakładów. (Tamże, Pocz. 2-gi, T. V, 1850, 325—342).

Zdanie sprawy z czynności Tow. Nauk. dokonanych
w r. 1849/50, odczytane 20 paźdz. 1850. (Tamże,
str. 517—562).

Stan wydziału lekarskiego w uniw. jag. od jego
początku po koniec roku szkolnego 1846/7/. (Tamże,
Pocz. 2-gi, T. V, 1850, str. 600—619).

Zjawiska napowietrzne. Wykład nauk dla ludu
staraniem wydziału rozpowszechniania oświaty to-
warzystwa naukowego z Uniw. Jag. złączonego.
Kraków, 1849, w 16-ce, druk. uniw., str. 135.

Toż, wydanie drugie. Kraków, 1862, w 16-ce,
str. 139.
O zębie jeżowća jako przyczynek do porównaw-

czej histologii zębów. (Roczn. "Tow. Nauk. Kr. Pocz.
2-gi, V. VI, 1852, str. 347—368).

Zdanie sprawy z czynności Tow. Nauk. Kr. z uniw.
Jag. złączonego dokonanych w r. 1850/1 odezytane
6 paźdz. 1851 r. (Tamże, Pocz. 2-gi, T. VII, 1853,
(oddz. n. moralnych), str. 1—48).

Zdanie sprawy z czynności... w r. 1851/2, odezy-
tane 25 paźdz. 1852 r. (Tamże, str. 135—186).
Wpływ stanu barometrycznego na Śmiertelność.

(Pam. tow. lek. warsz., T. XIII, 1850, str. 16).
Fizyologia układu nerwowego. Kraków, nakł. D,

E. Friedleina, druk. Czasu, 1854, w 8-ce, str. V,
II, 418, 9. Ocena przez Natansona w Tyg. lek..
1854, Nr. 41—49.
Odpowiedź D-ra Majera na ocenę. (Tyg. lek.,

1855, Nr. —9).
Fizyologia zmysłów. Kraków, nakł. D. E. Fried-

leina, 1857, w 8-ce, str. XIII i 621.

Pogląd historyczny na Tow. nauk. krakowskie
z czasu jego związku z Uniwersytetem Jagielloń-
skim. (Rocz T. N. kr. Pocz. 3-ci, T. II, 1858, str.
23—164. ć

Toż, w osobn. odb. Kraków, 1858, w 8-ce, str. 144.
Zdanie sprawy komisyi wyznaczonej z oddziału

nauk przyrodniczych i lekarskich, celem sprawdze-
nia doświadczeń D-ra Dropsego, we względzie jego
sposobu użycia elektryczności w zastosowaniu le-
karskićm. (Rocz. Tow. Nauk. krak. Poczet 3-ci, T.
III, 1859. .

Toż, w osob. odb. Kraków, 1859, w 8-ce, str. 18.
Badanie plam krwawych sądowo-lekarskie ze

szezególnóm uwzględnieniem w tój mierze heminy
iużytku wodanu potasowego. (Roczn. Tow. Nauk.
kr. Pocz. 3-ei, T. ILI, (XXVI), 1859).

Toż, w osobn. odb. Kraków, 1859, w 8-ce, str. 37.
Głos przy objęciu urzędu prezesa. Zdanie sprawy

w przedmiocie zadań przez Tow. nauk. do nagrody
ogłoszonych. (Tamże, Pocz. T. IV, 1860).

Dostrzeganie wielkości przedmiotów widzianych.
(Tamże, Pocz. 3-ci, T. IV, (XXVII), 1860).
; are w osobn. odb. Kraków, 1860, w 8-ce, str. 74,

ab.
Kilka uwag nad polskiemi nazwiskami „perinaei *

(Roczn. T. N. kr. Pocz. 3-ci, T. IV, 1860).
Zdanie sprawy z czynności Tow. nauk. kr. doko-

wię A r. 1860. (Tamże, Pocz. 3-ci, T. V, 1861,
str, 3—32:

Toż, w 1. 1861. (Tamże, T. VI, 1862, str. 1—27).
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"Toż, w trzech latach ostatnich odczytane 4 marca
1865. (Tamże, T. XI, 1866, str. 1—36).

Literatura fizyografii ziemi polskiej. (Tamże, P.
3-ci, T. VI, 1862, str. 49—284).
Pogląd na literaturę fizyografii ziemi polskićj.

(Przegl. lek., 1862, Nr. 15, 1, 19).
Przyczynki do optometryi. (Tamże, 1868, Nr. 27,

28, 29, 30).
Wiadomość o dziele Hoyera: Histologia ciała ludz-

kiego. (Tamże, 1862, Nr. 1, 2).
Optometr sporządzony na zasadzie ruchu po zorne-

go. (Tamże, 1863, str. 94, 135).
Wiadomości z życia Profesorów wydziału lekar-

skiegó w Uniw. Jag. zaczerpnięte z archiwum i rę-
kopismów biblioteki tegoż uniw. W 4-ce, str. 56.
188201 (odb. z pisma zbiorowego wileńskiego na r.
1862).

Zakłady uniwersyteckie w Krakowie. Przyczynek
do dziejów oświaty krajowćj podany i pamięci 500-
letniego istnienia Uniwersytetu krakowskiego po-
święcony przez e. k. towarzystwo nauk. krak. Kra-
ków, druk. Uniw. Jag., 1864, w 8-ce, str. XIV, 561
i 4. (Pióra Majera jest przedmowa i rzecz o klini-
kach). ć '
Przyczynki do optometryi. (Roczn. T. N. kr. Pocz.

"8-ci, T. VIII, 1864, str. 136—173).
O wskazaniu drogą doświadezalną udziału mięśni

przy różnóm nastawianiu osi widzenia. (Przegl. lek.,
1865, Nr. 47).
Uwagi niektóre z powodu linij eelowniezych Helm-

holtza. (Roczn. Tow. Nauk. kr., T. XI, 1868, str. 33).

O temperamentach. Wykład publiczny miany wd.
11 marca 1867r. na korzyść stowarzyszenia wzajem-
nój pomocy uczniów w Uniw. Jag., (Przegl. Polski,
zeszyt XII, m. Czerwiec. 1867).

Wspomnienie o Janie Wineentym Smoniewskim.
Kraków, druk. Czasu, 1868, w 8-ce. str. 10.
Obehód 50-tćj rocznicy zawiązania Towarzystwa

naukowego krakowskiego. (Ustęp ze sprawozdania
prezesa Tow. Majera). (Przegl. lek., 1868, Nr, 24).

Stanowisko e. k. Towarzystwa naukowego krak.
w obec nauki i kraju. Rzecz miana przy publicznym
obehodzie 50-letniego istnienia tegoż towarzystwa
W zk maja 1868. Kraków, druk. Uniw., 1867, w 8-ee,
str. 21.
Postać Kazimierza W-o według wymiarów doko-

nanych przy przekładaniu szczątkówjego w d. 7 lip-
ca 1869 oznaczona. (Roezn. Tow. Nauk kr. Pocz.3-ci,
T. XVI, 1870, str. 223—243, 2 tab.

Sprawozdanie "Towarzystwa naukowego kraków-
skiego o nagrodach z fundacyi naukowćj Ks. Jerze-
go Lubomirskiego przyznanych za prace dokonane
w ciągu pięciolecia pierwszego 1865—1869, (Roczn.
tow. nauk, krak, T. XL). .

Toż, w osob. odb. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1870,
w 8-ce, | k., str. 50. 8

Pamiętnik pierwszego zjazdu lekarzy i przyrodni-
ków polskich odbytego w r. 1869 w Krakowie, skre-
ślony w imieniu wydziału gospodarczego przez prof.
D-ra J. M. Kraków, 1870, w 8-ce, str. 130. ;
Akademija umiejętności w Krakowie. (Przegl. lek.,

1871, Nr. 20).
Uwagi w przedmiocie zasady pierwszych wyborów

do akademii. Kraków, w druk. Leona Paszkowskie-
go, 1872, w 8-ce, str 4. (Osob. odb. z Przegl. pol-
skiego). j
Przemowa nad zwłokami K. Fr. Skobla d. 28 lis- '

topada 1876 r. (Przegl. polski, 1876).  *
* Głos na doroecznóm posiedzeniu publicznóm akad.
umiej. d. 3 maja 1876 r.

Toż, 3 maja 1877 r.
Toż, w r. 1878. - s
Toż, w r. 1879. (W Rocznikach Zarządu Akad.

Umiej. ŻĘ
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Sprawozdanie prezesa Akademii umiejętności
Ww Krakowie z naukowych i administracyjnych czyn-
ności dokonanych w r. 1879,80. (Rocz. zarządu Akad.
Umiej., 1879).
Program badań anttopologicznych. (Rozp. i spr.

pos. wydz. mat. przyr. akad. umiej., T. I, 1874, str.
LXVII—LXXXIN). sa

Charakterystyka fizyczna ludności Galicyjskićj, na
podstawie spostrzeżeń dokonanych za staraniem ko-
misyi antropologicznój akademii umiejętności w Kra-
kowie, wypracowana przez... Kraków, 1876, w 8-ce
str. 185. (Wspólnie z J. Koperniekim).
O pomiarach włosów w przekroju poprzecznym,

jako charakterze etnologicznym w zastosowaniu do
ludności galicyjskićj. (Rozpr. i spr. z pos. wyd. mat.
przyr. akad. um., T. IV, 1877, str. XXXII—XXXIV),
Charakterystyka fizyczna Rusinów Nadnieprzań-

skich podana przez p. Czubińskiego, porównana z cha-
rakterystyką Rusinów galicyjskich. Kraków, nakł.
Akad. umiej., druk. Uniw. Jag.. 1879, w 8-ce, str. 8.
(Odbitka ze Zbioru wiadomości do Antropologii kra-
jowej. tom III, dział IT).

Roeżny przyrost ciała u ludności galicyjskićj mię-
dzy 20-ym a 25-im rokiem życia jako przyczynek do
jej charakterystyki fizycznój oznaczony co do Rusi-
nów. (Zbiór wiadomości do antropol. krajowćj, T.
11, dział 1I, 1878).

Toż, w osobn. odb. Kraków, nakł, akad. umiej,
druk. Uniw. Jag., 1878, w 8-ce, str. 34.
Roczny przyrost ciała u Polaków galicyjskich

między 20-ym a 23-im rokiem życia, jako przyczy-
nek do ich charakterystyki fizycznćj, oznaczony
przez... Kraków, nakł. Akad., druk. Uniw. Jag., 1879,
w 8-ce, str. 27. (Odb.ze Zbioru wiadomości do an-
tropol. kraj., T, III, dział II, 1879).
Notatki fitofenologiczne robione w Krakowie od r.

1490—1527. (Sprawozdania komisyi fizyograficznćj,
T. XIII, 1879, str. 266—268),

Zgodność oscylacyi liczby osób przy rozdzielaniu
różnój ludności według wzrostu. (Rozpr.i spr. z pos.
wyd. mat. przyr. ak. um., T. VI, 1880, ste. 1 — 37,
4 tab.).
Główne wypadki badań nad przyrostem ciała u ży-

dów między rokiem życia 20122. (Tamże, T. VII,
1880, str. XV—XVII). ę
Roczny przyrost ciała u Zydów galicyjskich(szl

dzy 20-ym a 23-im rokiem życia jako przyczynek do
ich charakterystyki fizycznój. Kraków, druk. Uniw.
Jag., 1880, w 8-ce, str. 22. (QOdb. ze Zbioru wiado-
mości do antropologii krajowej, T-IV, dział II).
Trwanie życia w Krakowie, na zasadzie wykazu

zmarłych w latach 1859 — 1868 obliczone eo do lud-
ności chrześcijańskićj. Kraków, druk. Uniw. Jag.,
1881, w 8-ee, str. 32. (Odb. ze Zbioru wiadomości do
antropologii krajowój, T. V, dział 11).
O stuletniem życiu w krajach polskich w porów-

naniu z trwaniem życia prawidłowóm. Rzecz odezy-
tana na publiez. posiedzeniu akademii d. 3 maja
1881 r. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881, w 8-ce, str.
19. (Odb. z Rocznika zarządu Akademii Umiej.).

Por. Tyg. ill., 1860, N.64, Tyg. powsz., 1881, Nr.7,

Majer Leopold, schmiegeliensis e ducatu
varsoviensi, stopień doktorski osiągnął
w Frankfurcie nad Odrą Ż6 listopada 1810 r.
De fluxus hepatici natura et indole. Francofurti

ad Viadrum, off. Apitziana, 1810, w 8-ce, str. 40.
Diss. inaug. 3

Majeranowski Józef Leopold, doktór me-
dycyny, podczas swego pobytu w Padwie
(1712) był radcą nacyi pólskićj. Papież
Klemens XI mianował go kawalerem
(eques auratuss. Palatii apostolici),

Majer—Majewski.

Majewski Adolf, ur. w r. 1826 w gubernii
kowieńskićj, początkowo (od r. 1842) od-
dawał się farmacyi i stopień prowizorski
uzyskał w Dorpacie w r. 1853. W tymże
roku wstąpił na wydział lekarski uniwer-
sytetu dorpackiego, a w r. 1858 do stopnia
doktora medycyny był promowany. Krótki
czas praktykował w powiecie Dziśnieńskim
w miasteczku Głębokiem; w r. 1859 prze-
niósł się do Wilna itegoż roku, w lipcu,
naczelnym lekarzem szpitala ś. Jakóba zo-
stał mianowany. Od r. 1859 jest członkiem
czynnym wileńskiego towarzystwa lekar-
skiego a od r. 1875 piastuje godność preze-
sa tego towarzystwa. Oddawna jest nau-
czycielem szkoły akuszerek w Wilnie;
w r. 1879 został mianowany dyrektorem
tój szkoły.
De substantiarum quae liquoribus amnii et allan-

toidis insunt, diversis vitae embryonalis periodis.
Dorpati, typ. Schiinmanni, 1858, w 8-ce, str. 44, 5
tab., 1 k. Diss. inaug.
Trąd kaukazki (Lepra eaucasica). (Pam. tow. lek.

warsz. T. XL, 185$, str. 30).
Opis .potworu dziecięcia bezmózgowego (anence-

phalon). (Prakt. postrzeżenia niektórych lek., 1862,
TM Y, str. 28).

Istorja bolezni żenszcziny, stradawszej wrożden-
nym deęfektom waginy i perednićj stienki moczowa-
go puzyria, z rys. (Protokoł tow. lek. wil., 1874, N. 9,
str. 217—9225).
Nadto wiele innych postrzeżeń w protokołach tow.

lek. wileńskiego.

Majewski Erazm, ur. w Jędrzejowie,
nauk lekarskich słuchał na wszechnicy ja-
giellońskićj i tam 9 lipca 1839 r. stopień
doktorski osiągnął. Długi czas zajmował
się wykonawstwem lekarskióm w Warsza-
wie, gdzie kilka lat był ordynatoremw szpi-
talu ewangielickim. Pod koniec życia prze-
niósł się na stały pobyt do Krakowa, gdzie
umarł 5 maja 1881 r., przeżywszy lat 62.
O grzybach jadowitach krajowych. Wyciąg z roz-

prawy uwieńczonćj nagrodą. Kraków, druk. Fried-
leina, 1839, w 8-ce, str. 59.

O rozpoznawaniu i leczeniu wypoceń w błonie
ppiucnój, będących następstwem zapalenia tójże
błony. (Tyg. lek., 1847, Nr 2, 7, 8).
Publiczne zdanie sprawy .z czynności Tow. lek,

warsz, z r. 1848. (Pam. tow. lek. warsz. T. XXIII,
2 p., 1850, str. 3).

Obraz chorób panujących w Warszawie w r. 1848,
(Tamże, T. XXIII, 2 p., 1850, str. 6),

Cholera panująca w Warszawie w r. 1848, jój
istota i leczenie. (Tamże, T. XXII, 2 p., 1850,
str. 8).

Sprawozdanie z rozpraw prowadzonych w Tow.
lek. warsz. nad epidemią cholery w r. 1848. (Tamże,
T. XXIII, 2 p., 1850, str. 8).

Sprawozdanie z rozpraw toczonych w Tow. lek.
warsz. nad zimnicami, które grassowały w r. 1848,
(Tamże, T. XXIII, 2 p., 1850, str. 20).

Epidemia kuru (rubeola) w Warszawie w r. 1848.
(Tamże, T. XXL, 2 p., 1650, str. 21).

Zwośnięcie rakowatego żołądka z wątrobą. (Tamże,
T. XXIII, 2 p., 1850, str. 26).



Majewski—Majus.

O wpływie metody Bakona na postępy nauki le-
za: wostatnich wiekach (Tamże, q NXAYVLodt,
Str. .

Sprawozdanie komitetu do badania chorób panu-
jących ustanowionego, z ostatniego kwartału 1850 r.
(Tamże, T. XXV, 1851, str. 66).

Toż, za r. 1851.. (Tamże, T. XXV, 2 p., 1851, str.
TECAS OG, 165E StB Tr. XXY 2a; GtR4B2.
'P. XXVII. 1852, 2 p., str. 3).
Stanowisko naukowe i znaczenie historyczne sy-

stemu Paracelsa. (Tamże, T. XLV, 1861, str. 22.
tyg. lek., 1861, Nr. 9).
ARi urojenia. (Tamże, T. LIV, 1865, str.

ist o działaniu środków znieczulających. (Przegl.
lek., 1879, Nr. 12).

Majewski Maksymilian, ur. we wsi Błazi-
nach,wpowiecie opatowskim; ukończywszy
nauki gimnazyalne w Radomiu 1846. wy-
słany został kosztem rządu na wydział le-
karski do Charkowa a r. 1851 stopień le-
karza cum eximia laude otrzymał. 'Tegoź
roku przyjął służbę lekarską w wojsku ro-
syjskióm na Kaukazie, gdzie pozostawał
do r. 1857, w którym na stałe zamieszkanie
przybył do Ciechanowa, w powiecie prza-
snyskim. Um. r. 1880.

Maignain Piotr Franciszek Julian, ur.
w 1752 r. w Cherlieux, około Bezanęon; do
nauk lekarskich i filozoficznych przykladał
się w Bezancon; stopień doktora filozofii
osiągnął w r. 1776. Dwa lata następne
pełnił obowiązki chirurga w wojsku fran-
cuzkióm. W latach 17418—1780 ćwiczył się
w Paryżu przeważnie w anatomii, chirur-
gii i sztuce polożniezćj. Osiadłszy w War-
szawie, wnet doszedł do wielkiego wzięcia
jako zdolny chirurg i akuszer. W pamięt-
nćj epoce 1794 r. przyjął urząd generalne-
go chirurga sztabowego i dzielił znoje ży-
cia wojennego. W szkole chirurgicznćj,
założonój za Stanisława Augusta, M. był
pierwszym nauczycielem sztuki położniczój
i desmurgii, a późnićj w Najwyższój Dy-
rekcyi lekarskićj urząd egzaminatora spra-
wował. Umarł w Warszawie 8 czerwca
1811 r.

Por. Biografia 8. p. Maignain przez Brandta
(w Gazecie Korespondent z r. 1811).

- Majkowski Julian, ur. 23 grudnia 1833 r.
we wsi Woli Miedniewskiój, w powiecie
łowickim. Nauki: gimnazyalne ukończył
w Piotrkowie w r. 1851. Do medycyny
przykładał się w Dorpacie (1853—1858).
W latach 1858 do 1860 zajmował się wy-
konawstwem lekarskióm w Pabianicach;
następnie (1860—1875) był ordynatorem
szpitala ś. Piotra w Grójcu, a nadto przez
półtora roku sprawował obowiązki lekarza
powiatu grójeckiego. W r. 1875 przeniósł
się na stały pobyt do Warszawy. Odr.
1879 w porze kąpielowćj praktykuje w Bu-
sku, jako lekarz zdrojowy.

801
Tylezak i nosacizna (Malleus humanus s. Malias-

mus). (Tyg. lek., 1860, Nr. 52).
Ropień pod czepcem ścięgnistym głowy (Absces-

sus capitis subaponeuroticus). (Tyg.lek., 1861 Nr.2).
0 impotencyi i jój leczeniu za pomocą elektrycz-

ności. (Wolny przekład artykułu D-ra B. Schulz
umieszczonego w Wiener medicinische Wochen-
schrift). (Tamże, 1851, Nr. 17—19).

Sprawozdanie lekarskie ze szpitala św. Piotra
w Grójeu od d. 1 sierpnia 186) r. do 1 stycznia 1851
roku. (Tamże. 1861, Nr. 51, 52).

Toż, za r. 1861. (Tamże, 1862, Nr. 51, 52).
Toż, za r.18738i 1874. (Pam. tow. lek. warsz., T.

LXXII, 1876, str. 523). Ocena powyższćj pracy przez
W. Lubelskiego. (Tamże, T. LXXI, 1876, str. 607).

Zawiera:
Careinoma omenti majoris. (Tamże, T. LXXII,

1876, str. 530).
Febris malarica remittens et continua. (Tamże, T.

LXXII, 1846, str. 535). ,
Bezwład prawostronny z niewysłownością (apha-

sia). (Tamże, T. LXXII, 1876, str. 527).
Przewlekłe zapalenie osłon rdzenia kręgowego

(meningitis spinalis chronica). (Tamże, T. LXXII,
_1876, str. 528).

Porażenie odruchowe kończyn dolnych. (Tamże,
T. LXXII, 1876, str. 529). M
Podskórne wstrzykiwanie siarezanu atropiny przy

ischias postica. (Tamże, T. LXXII, 1876, str. 530).
Pierwotne zapalenie tkanki tłuszezowo- łącznej

otaczającćj nerkę (perinephritis). (Tamże, T. LXXII,
1876, str. 531). j
Wstrzykiwanie wody ciepłój do pęcherza moczo-

wego przy cystitis catarrhalis. (Tamże, T. LXXII,
1876, str. 532). j
Rany poszarpane ze zmiażdżeniem kości. (Tamże,

T. LXXII, 187%, str. 537). :
Azotan amylu przy eklampsyi u ciężarnych. (Tam-

że, T. LXXII, 1876, str. 530).
ROR uteri gravidi. (Tamże, T. LXXII, 1876.

str. 538), ?
Qtrucie atropiną. (Tamże, T. LXXH,1876, str.533).
Srodki zapobiegające obrażeniom od machin rol- -

niczych. (Tamże, 'T. LXXII, 1876, str. 588).
Sprawozdanie lekarskie o chorych leczonych

u zdrojowiska w Busku w r. 1879. (Gaz. lek., T.
XXVIII, 1880, str. 153, 161, 173, 188).

'Poż, w r. 1880. Warszawa, 1881, w8-ce, str. 16.
06 w r. 1881. Warszawa, Rundo, 1882, w 8-ce,

str. 15,
Toż, w r. 1882. Warszawa, w druk. J. Zawiszew=

skiego, 1883, w 8-ce, str. 16. ,
Rozbiór chemiezny wody mineralnój Buskićj i jój

produktów leczniczych. (Gaz. lek.,1883, Nr. 18).

* Maimonides.
Traitć de poisons de Maimonide (XII siżcle) avez

une table alphabótique des noms pharmaceutiques,
arabes et kb, d'aprts le traitć des synonymie:
de M. Olóment-Mullet. Traduit par le Dr. I. M. Rab-
binowiez. Paris, Adr. Delahaye, 1865, w8-ee, str. 70.

Majus Izaak, żyd, słynny lekarz w Lubli-
nie około 1570 r.

Por, Sierpiński: Hist. obraz Lublina, 183.

Majus Tobiasz, ur. w Turyngii 1601 r.
wykładał anatomią w gimnazyum gdań-
skióm. Um. 1632 r.

Por. Gąsiorowski: II, 42, 278.

* Majus Theodor.
Urin Biichlein und Berisht wie man die Krank-

heit von seinem Leibe vermeidensoll, sammt einem
Traetat von Urin und Puls des Herrn Appolinaris,
Magdeburg, 1612, fol. ś

'1oż, Lemberg, 1663, w 8-ce,
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Makowski Samuel, lekarz lubelski, żyjący
w pierwszćj połowie XVII wieku, gorli-
wy aryanin. W czasie zajścia między kato-
likami i aryanami z powodu pogrzebu
jednego z członków tych ostatnich, będąc
napadnięty 4 lutego 1633 r., musiał ucho-
dzić do Krakowa do swoich stronników.
Lubo. wyznaczona komisya uznała Ma-
kowskiego niewinnym, późnićj jednak try-
bunał małopolski w Lublinie na niekorzyść
jego wyrok wydał.

_ Por. Łukaszewicz: Dzieje kościołów wyznania hel-
weckiego w Małój Polsce,str. 368. Siarczyński:I, 309.
Dykc. biogr. hist., II, 57.

Makowski.
Diss. liquorem alkahest. summum vesicae caleu-

lum per injectionem resolvens ac tutissimum reme-
dium sistens. Regiom., 1742.

Por. Ploucquet II, 141.
Malcz (Malsch), ur. w miasteczku Zittau

w Saksonii, przybył do Polski jako apte-
karz; porzuciwszy zawód farmaceutyczny,
oddał się naukom lekarskim w Berlinie (1788
do 1790). Praktykował w Kocku i w War-
szawie. Umarł 1809 r.

Malcz Wilhelm, syn poprzedzającego, ur.
w Warszawie 30 listopada 1795 r., ukoń-
czywszy liceum warsz., w r. 1814 rozpoczął
studya lekarskie w wydziale akademickim
nauk. lekarskich. W r. 1817 udał się do
Berlinai tam 24 lipca 1818 r. stopień dok-
torski osiągnął. Po powrocie doWarszawy,
wkrótce wyrobił sobie pierwsze miejsce
między lekarzami ówczesnymi. Długi czas
(od r. 1827) był lekarzem naczelnym szpi-
tala $. Rocha. W r. 1828 założył i blisko 2
lata redagował czasopismo: Pamiętnik le-
karski warszawski (ob.). Od r, 1834, przez
lat 18, był prezesem zboru ewangielic-
kiego. Umarł 28 września 1852 r.
De spinae dorsi distorsionibus, novaque ad cas sa-nandas machina Graefiana. Berolini, typ. Unger,1818, w 4-te, str. 28, 1 tab. Diss. inaug.
De nova machina Graefiana ad- distorsiones spi-nae dorsi sanandas, nee noe disquisitio diformitatumistarum. Berolini, apud Diimlerum, w 4-ce.

- Toż, editio tertia. Berolini, 1821, w 4-6e.
Komitet. centralny zdrowia. Warszawa, 1831,

w 4-ce, str. 4. (O cholerze). y
_Q cholerze indyjskićj epidemicznój. Warszawa, G.Sennewald, druk. A. Gałęzowskiego, 1831, w 8-ce,str, 161, Uwagi nad tóm pismem wydałI.Lebel(Ob.).Wiadomość o wodach mineralnych . przez F, A. A.Struve, wytłomaczona i poprzedzona wstępem o spo-a zastosowania się przy wodach. Watsz., 1825,Ww 8-ce. KW T”: zen
„Rady dla matek obejmujące przepisy pielęgnowa-nia i ehodowania dzieci w. pierwszy ch latach życia.Ma W G. Sennewald, 1834, w 12-ce, str. II,1195: o
_Typhus po polsku Dur pojmowanyiopisany przez...Warszawa, druk, S. Strąbskiego, 1847,V1i135. Lebal' ocenił w Pam. tow. lek. warsz., T,XVIII, 1847, str. 282, R
<Zapalenie' dróg oddechowych połączone z wyrzu-eaniem utworów błoniastych (bronehitis membrana-cea). (Pam. lek, warsz., TI, str, 1-9).

Makowski—Malcz.

W '4-ce, str..

Toż, po niemiecku.
do 388).

Zranienie niebezpieczne z przebiciem diafragmy
uleczone. (Pam. lek. warsz., T. I, str. 9—16).

"Toż, po niemiecku. (Leo Magazin, T. I, str. 388
do 396). (tłom. Leo).
O gwałtownóm zapaleniu krtani i części poblis-

kich. (Pam. lek. warsz., T. I, str. 321—336).
Toż, po niemiecku. (Leo Magazin... I, str. 379

do 388).
O dyetetycznóm zachowaniu się kobiet w czasie

ciąży. (Pam. lek. warsz., T. I, str. 415—440).
Nowe uwagi względem prawdziwego początku po-wietrza morowego przez E. Paviset. Przekład z fran-euzkiego. (Tamże; T. I, str. 518—534).
Zapalenie mózgui błon mózgowych, które się ukoń-czyło swego rodzaju wyrzutem. (Tamże, T. II, str.110—118).
Kilka słów o szkarlatynie teraz panującćj z zapa-

leniem gardła gangrenowóm. (Tamże, T. II, str. 279
do 286).
Kilka uwag nad charakterem choroby kołtunowójwraz z krótką odezwą do lekarzy polskich. (Tamże,T. HI, str. 445—452),
O wymiotach jako sposobie krwotoki tamującym.

(Tamże, T. LI, str. 473—505).
O bromie i jego preparatach, mianowicie o wodo-

bromanie potażu i o użyciu jego w chorobie skrofu-
licznćj. (Tamże, T. II, str. 530—555)

linotok powstały
rurki barometrycznój,
1837, str. 7).

Zatrucie $iarczanem eynku stukilkunastu chorych
w szpitalu Św. Łazarza, (Tamże, T. I, 1837, str. 11).Choroba bezgorączkowa jednę dobę trwająca, od-znaczająca się JE szkarłatną eałego cia-
ła. (Tamże, T. I, 1837, str. 85),
O ospie i chorobach do nićej podobnych jako tóż0 krowiance (1836), (Tamże, T. |, 1837, str. 40).

- Hufeland, wspomnienie o nim. (Tamże, T. I, 1837,str. 331),
O blednicy (chlorosis). (Tamże, T. I, 1837, str. 600).Kilka spostrzeżeń dławca (eroup). (Tamże, T. k1837, str. 618).
Uporne zatrzymanie stolca przez dni 55, śmierć,(rak żołądka, ropień trzustki, zwężenie w okolieyklapy Bauhina, potworne rozdęcie kiszek po nadklapą). Sali T. II, 1839, str. 11).
Dwa wypadki zwyczajnćj szkarlatyny. Tamże, T.II, 1839, str. 12). EM :Zdarzenie zimnicy złośliwćj, (Tamże, T. II, 1839,str..232),
Należał także do założycieli Pamiętnika towarzys-twa lekarskiego warszawskiego (1837).
Przełożył na język polski dzieło Lagneau (ob.).
W. rękopisie zostawił: Aforyzmy Hippokrateza

(1845), ded. Aug. FerdynandowiWolffowi.
Wspomnienie o Malczu ogłosił A. Kryszka w Pam.tow. lek. Mija T. XXIX, str. 8.
(Wizerunek jego i życiorys znajduje się w Tyg.ill., 1880, Nr. 30,31). 1 ZARY „
Malcz Ludwik Mieczysław, synowiec po-

przedzającego, ur. w Warszawie 1837 Tj;nauki gimnazyalne pobierał w mieście ro-
dzinnóm, uniwersyteckie (1856—1861)
w Moskwie. Po odbyciu wycieczki nauko-wćj zagranicę, osiadł na stały pobyt w War-
szawie. W latach 1863 —1864 niósł pomoc
rannym w Lubelskićm, W r. 1866 zastęp-
©z0 redagował Pamiętnik towarzystwa le-
karskiego warsz. Jest jednym z założycieli
Warsz, towarzystwa muzycznego, w któróm,

(Leo Magazin, T.I, str. 379 -

po rozlaniu rtęci ze stłuczonćj
(Pam. tow. lek. warsz., T.I ?



Malcz—Malewicz.

przez lat 4 dostojeństwo wice-preżesa a po-
tóm i prezesa komitetu sprawował. "Towa-
rzystwo lekarskie warszawskie, wileńskie
i krakowskie a także tow. przyj. nauk
w Poznaniu zaliczyły go w poczet swych
członków, Od wielu lat jest członkiem Zbo-
ru protestantów polskich. Aparat inhala-
cyjny (parnia) jego pomysłu, przedstawio-
ny był w r. 1808 akademii lekarskićj w Pa-
ryżu i nagrodzony w r. 1881 na wystawie
lekarsko-przyrodniczej w Krakowie.
Wiadomości o cholerze. (Tyg. lek., 1865, Nr.

37, 44).
O bezwładzie rdzeniowym u dzieci (Paralysis in-

fantium spinalis). (Tamże, 1866, Nr. 5, 12).
Pogląd na przyczyny, historyą i rozwijanie się

chorób zaraźliwych u zwierząt w stosunku do czło-
wieka. Przyczynek do patologii porównawezćj. (Pam.
tow. lek. w:trsz., TD. LIL, 1864, str. 409, 509. T. LIII,
1865, str. 72, 229, 337).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. A. Liefelda,
1865, w 8-ce, str. 94.
O epidemicznóm zapaleniu opon mózgu i rdzenia

kręgowego (meningitis cerebro-spinalis epidemiea).
(Pam. tow. lek. warsz., T. LIII, 1865, str. 220).

Cholera, jej istota i leczenie, wraz z opisem ostat-
niej epidemii 1365 i 1866 r. (Tamże, T. LIV, 1865,
str. 217, 337).

"Toż; w osobn. odb, Warszawa, druk. J. Cotty,
1866, w 8-cee, str. 90.

Jeszeze kilka słów o epidemii zapalenia opon móz-
gu i rdzenia kręgowego. (Pam. tow. lek. warsz., T.
LV. 1866, str. 392),
Obeeny stan pojęć o tak zwanćj sprawie ropnieo-

wćj (pyaemia). Przekład praey prof. Rosenthala.
(Tamże, T. LVI, 1866, str. 186, 371).

Listy o wystawie powszechnćj paryzkićj w r. 1867
pod wzgłędem lekarskim. (Przegl. lek., 1867, Nr. 46,
41, 49. 1668, Nr. 3, 6, 7, 8, 10, 18, 23—232, 35, 38).

Przypadek ostrego otrucia chlorkiem rtęciowym
(mere. sublimat. corrosiv.) u dziecka. , (Tamże, 1876,
Na. 33, 34).
O stacyi klimatycznćj Hyóres.

T. LXXLV, 1878, str. 147).
Toż, w osobn. odb. p. t. Klimatologia Hytres jako

stacyi leczniczćj zimowój dla chorych: Warszawa,
druk. Ziemkiewieza, 1878, w 8-ce, str. 10.
Model aparatu inhalacyjnego przenośnego do wy-

tworzenia w danćj zamkniętćj przestrzeni (w poko-
ju) powietrza sztucznego leśnego, który jednocześnie
może być zastosowany do wziewań (inhalaeyj) r0z-
maitych środków lekarskich. Warszawa, 1878,
w8-ce, str. 11. (Po francuzku, włosku, angielsku
niemiecku, polsku i rossyjsku).
Metoda inhalacyjna środków lekarskich. Warsza-

wa, druk. Gaz. lek,, 1879, w 8-ee, str. 9.
Arco, stacya klimatyczna zimowa w Tyrolu włos-

kim, jój opis i zestawienie z Meranem, z osobistych
spostrzeżeń na miejscu podał i opisał... Warszawa,
nakł. autora, druk. Gaz. lek., 1881, w 8-ce, Str. 22,
mapa, plan stacyi i okoliey. (Osobn. odb. z Gaz. lek.,
T, XXIX, 1880). : >
O stosowaniu i działaniu środków przeciwgnilnych

(antyseptycznych) drogą wziewań w zboczeniach
dróg oddechowych. Rzecz podana w streszczeniu
z posiedzenia sekcyi Zjazdu.. (Przegl. lek., 1881,
Nr. 3%).

Malek Gabryel. spółczeany inspektor le-
karski w Niżnim Nowogrodzie, wychowa-
niec uniw. kijowskiego, dawnićj inspektor
fekarski m. Warszawy.

(Pam. tow. lek. w.,

burskiej.
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Epidemia choleryczna w Warszawie w r. 1863.
(Gaz. lek., T. VI, 1869, str. 521, 587 z tab.).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. Gaz. pols.,
1869, w 8-ce, str. 36.
Wyjątki ze sprawozdania działań urzędu lekar-

skiego m. Warszawy za r.1870. (Tamże, T. XI, 1871,
str. 319, 333, 480, 396).

Cholernaja epidemia w Wawszawie. Otczet s pri-
łożeniem sanitarnoj karty gorodai raznych tablie,
sostawił... Warszawa, 1868, w 8-ee, str. 80.

Maleszewski Antoni, ur. 27 maja 1810 r.
we wsi Maleszewie starym, w Podlaskićóm;
nauki gimnazyalne ukończył w r. 1930
w Białymstoku; do medycyny przykładał
się w Wilnie (1833—1838). Początkowo
trudnił się praktyką w Ciechanowcu, pó-
źnićj w Czyżewie, Od r. 1849 był lekarzem
okręgu węgrowskiego; w r. 1867 objął obo-
wiązki lekarza powiatu sokołowskiego,
Umarł w grudniu r. 1873. Testamentem
przeznaczył fundusz na stypendyum dla
ucznia medycyny w uniwersytecie warsz.
a nadto uczynił zapis dla kasy wsparcia
wdów i sierot pozostałych po lekarzach,
Piękne jego czyny jako lekarza-obywatela
opisała „Zorza* a nadto Z. S. we wspom-
nienia ch z podróży po kraju.

Maleszewski Józef, ur. r. 1835 w Rasz-
towcu, w gub. grodzieńskićj;-nauki lekar-
skie ukończył w Kijowie r. 1858. Wyje-
chawszy na daleki wschód, długi czas był
lekarzem miejskim w Troicku, w gub. oren-

Umarł 7 października 1877 r.
w Janowie Bialskim.

Maleszewski Klemens, niegdy lekarz woj-
ska rosyjskiego, późnićj lekarz domu obłą-
kanych w Wilnie.
Krótka nauka felczerska przez pytania i odpowie-

dzi ułożona, z przyłączeniem wiadomości o sposobach
ratowania od pozornój śmierci, od rozmaitych otruć
i ukąszenia od wściekłych zwierząt, z przydaniem
sposobu utrzymania pijawek, z tablicą rytą na ka-
mieniu wyobrażającą ciało człowieka w przecięciu
z odznaczeniem, arteryj, żył i muskułów, Wilno,
nakł. J. Zawadzkiego, 1848, w 12-ce, str. X i 121.
Uwagi praktyczne nad obłąkaniem umysłu. (Pam.

tow. lek. warsz, T. XXVI, 2 p.. 1851, str. 2).
0 wadach mowy, mianowieie o zająkaniu sięi spo-

sobach zaradzenia. (Tamże, T. XXVI, 1851, str.118).

Opisanie przykładu obłąkania umysłu połączonego
z kadukiem, z dodaniem uwag praktycznych. (Prak-
tyczne postrzeżenia.,. przez Adamowicza, 1846, str. 9
do 44).
0 febrze zamaskowanej pod postacią krwotoku

znosa (febris larvata rhinorrhagica).. Ćramże, str.
59—65). |

Krótkie uwagi nad obłąkaniem umysłu. (Tamże, T.
II, 1846, str. 30—58).
Uwagi praktyczne nad obłąkaniem umysłu. (Tam-

że, T. IIDi TV, 1852, str. 165—215).
O wadach mowy a mianowicie o zająkaniu się

i sposobach zaradzenia. (Tamże, str. 231—304).
Opisanie obłąkania pod postacią pychy  (Mono-

mania ex superbia). (Praktyczne postrzeżenia... V
1862, str. 101—106).

Malewicz Hilary, rodem ze wsi Rosi,
w pow. wolkowyskim na Litwie, żołnierz
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z 1831 r., uzyskawszy stopień doktora me-
dycyny w Montpellier, osiadł w południo-
wój Francyi. Um. w miasteczku Marchenoir
(Loire et Cher) w marcu 1874 r.

Essai sur I'hepatite aiguć. Montpellier, J. Mar-
tel. 1854, w 4-ce, str. 16. Tlhitse.

Malewicz Marceli Oktawian,rodem z Litwy.
De frequentioribus cerebri morbis in instituto cli-

nico vilnensi observatis. Vilnae, typ. Dioecesianis,
1829, w 8-ce, str. 81. Diss. inaug.

Malewski Andrzej.
Quaedam de eamphora, earboneo sesquichlorato,

ceumarino vanillaque meletemata. Dorpati Liv., typ.
J. ©. Schiinmann et C. Mattiesen, 1855, w 8-ce, str.
32. Diss. inaug. ł

Malewski E. ze Stawiszcza.
Kilka słów o działaniu kwasu salicylowegowgość-

cu wielostawowym. (Gaz. lek., T. XXI, 1876, str. 129
do 131).

* Malgaigne J. F., . znakomity. chirurg
francuzki, był lekarzem wojska polskiego
w r. 1881.

Coup-d'oeil sur la módecine et la chirurgie en Po-
logne*durant la derniere róvolution. Paris, 1832,
w 8-ce. str. 15. Odb. z Gaz. mód. T. III, Nr. 6.

Malinowski Alfons, ur. 6 stycznia 1850 r.
w Wąwolniey, do gimnazyum uczęszczał
w Lublinie, nauk lekarskich słuchał w War-
szawie (1871—1876); krótki czas zajmował
się wykonawstwem lekarskióm w Jani-
szkach, w gub. kowieńskićj; w czasie woj-
ny turecko-rosyjskićj pełnił służbę lekar-
ską w Moskwie. w Jassach; w latach 1878 — .
1881 praktykował w Grójcu. Obecnie pra-
cuje w warsz. szpitalu dla dzieci.
Kilka słów o leczeniu błoniey ogólnóm i miejsco-

wóm. (Medycyna, 1880. Nr. 6).
Trzykrotny zator gałązek tętnicy płucnój z po-

myślnym przebiegiem. (Gaz. lek., 1881, str. 326—331.
Ostre krupowe zapalenie płuci oskrzeli. (Tamże,

1881, str. 5/6—578).
Kilka przypadków wzajemnych powikłań wysy-

pek ostrych u dżieci. (Gaz. lek., 1882, Nr. 12, 13).
* Pielęgnowanie sfery umysłowćj i moralnćj, w róż-
nych okresach życia. Szkie higieniczny. (Kalendarz
Ungra, 1882, str. 95—106). .

Skład, pożywność i wybór pokarmów i napojów.
(Tamże, 1883, str. 87—108).

'Tężee u noworodka. Wyzdrowienie. (Gaz. lek.,
1888, Nr. 11).

Malinowski Franciszek, lekarz ks, Radzi-
wiłła, biegły w naukach przyrodniczych,
w r. 1798 założył aptekę w m. Szydłowcu.

Por. Korespondent krajowy i zagraniezny, Nr. 48
ZA 1793, 13 czerwca (Dodatek, str. 969).

Malinowski Leon.
„K woprosu o diejstwii moczegonnych sredstw.

(Seilitoksin,. Digitalin, Adonis vernalis, uksusoki-
słyj kalij, antigidropin, ałkogol, ehłorałgidrat). St.-
Petersburg, 18$2, w 8-ce, str. 67, 1 tab. Diss. inaug.

Malinowski Mieczysław, ur. w Wożni-
kach, do gimnazyum uczęszczał w Pozna-
niu, Głogowie, Gnieźnie i Szremie; nańk
lekarskich słuchał w Wrocławiu.
Ueber Thyreotomie zur Entfernung intralaryngea-

ler Neubildungen. Breslau, Koebner, 1878, w 8-ce,
str. 28. Diss. inaug. SJ

Malewicż=Mamożyński.

Malinowski Władysław, rodem z Wołynia,
ukończywszy 1876 r. naukilekarskiew War-
szawie, pociągnięty został do służby woj=
skowój. i naznaczony lekarzem przy wzię-
tych do niewoli Turkach we wsi Mańków=
cach. Dbając o odpowiednie dla nich wygo=
dy, doznał wiele przykrości a zaraziwszy się
tyfusem wysypkowym, zmarł bez opieki 5
kwietnia 1878 r., mając lat 27.

Maliński (Malinius) Kacper, ukończywszy
nauki lekarskie w Strasburgu, był tam czas
niejaki profesorem. Za powrotem do kraju
objął katedrę w akademii zamojskićj i z0-
stał lekarzem Jana Zamoyskiego, na które-
go dworze życia dokonał. || 38

Jatrotheologonomieomachia, earmen quo medici-
nae excellentia, refutatis quibusdam objeetionibus,
ostenditur. Argentorati, apud Bernhardum Jobinum,
1575, w 8-ce, str. nl. 38.
Napisał nadto wiele poezyi łacińskich, w swoim

czasie bardzo cenionych.
Por. Juszyński: Dyke. poetów, I, str. 276. Siar-

czyński: I, 309. Bandtkie: Hist. druk. III, 210. Rocz.
wyd. lek. III, 441.

Maliszewski Henryk, lekarz wojska ro-
syjskiego.
De febre flava americana, Brasiliae et quidem in

Rio-Janeiro an. 1851 observata.  Petropoli, 1854,
w 8-ce, str. 42. Diss. inaug.
De la fiżvre jaune dite amerieaine, obseryće 4 Rio-

Jameiro en Brćsil I'an 1851. Varsovie, Unger, 1857,
w 8-ce, str. 19.

Essai sur les miasmes et le cholóra asiatique. Pa-
ris, 1866, w 16-ce.
Des principes miasmatiquues. Paris, 1867, w 4-ce,

str. 26. These.

Maliszewski Józef, rodem z Krakowa.
De regimine diaetetieo. Herbipoli, 1840, w 8-ce,

str. 74, Diss. inaug. ł

Maly Jan Nep. (Polonus Lipowicensis).
De herpete. Vindobonae, Stóckholzer de Hirschfeld,

1831, w 8-ce, str. 86. Diss. inaug.

Małachowski de Piotrowski Edmund Na-
poleon. |

Questions de these tirćes au sort. Sciences chi-
rurgicales. Des dangets des blessures de la vósi-
cule du fiel.—SŚciences módicales. Kffets sur I'6cono-
mie animale des affections gaies-—Anatomie et phy-
siologie. Dóterminer, d'aprós les lumieres fournies
par lanatomie et d'apres l'expórimentation, quelles
sont les fonetions des divers nerfs qui se ramifient
dans les fosses nasales.—Sciences aceessoires. Des
próparations pharmaceutiques dont la valóriane est
la base; les comparer etre elles. Montpellier, J.
Martel, 1840, w 8-ce, str. 22. These.

Mamczyński Ignacy, ur. w Krakowie 6
grudnia 1887 r., ukończywszy nauki lekar-
skie w Krakowie 1863 r., osiadł w Willa-
mowicach jako lekarz miejski; w trzy lata
potóm (1867) mianowany został lekarzem
powiatowym w Lisku. Umarł 22 marca
1871 r., zaraziwszy się tyfusem. Jako czło-
nek komisyi fizyograficznój, zasilał takową
regularnie spostrzeżeniami meteorologicz-
nemi.

Śmierć z pobieia w klatkę piersiową. Przypadek »
sądowo-lekarski. (Przegl. lek., 1868, Nr. 4, 5).



Manardi—Marciszewski.

Materyały do statystyki lekarskićj krajowćj. Po-
wiat liski w r. 1867 pod względem sądowo-staty-
stycznym. (Tamże. 1869, Nr. 5, 6, 9, 1).

Toż, za r. 1863 w porównaniu z dotyczącemi da-
tami z r. 1867. (Tamże, 1859, Nr. 29—35).

Ciężkie obrażenie cielesne wskutek uderzenia
obuchem siekiery w kręgi piersiowe stosu pacie-
rzowego z pomyslnćm wyleczeniem. Przypadek SĄ-
dowo-*lekarski. (Tamże, 1869, Nr. 49, 50).
Kościak (exostosis) na kości łokciowój wskutek

ciężkiego pobicia powstały, Przyp. sąd.-lek. (Tam-
że, 1869, Nr. 5u).

Zapalenie opłucny i płuca urazowe przewlekłe.
Przyp. sąd.-lek. (Tamże, 1869, Nr. 51).

Rozbiór uwag nad przypadkami sąlowo-lekar-
skiemi ogłoszonemi w Nr. 49, 50151 r. z. poda-
nych przez D-ra Leona Blumenstoka w Nr. 3i4
Przegl. lek. w r. b. (Tamże, 1870, Nr. 32, 33, 34).

* Manardi Jan Jakób, ur. w Ferrarze 1461
roku, lekarz nadworny Władysława, króla
czeskiego i węgierskiego, bawił czasnieja-
ki w Polsce. Umarł we Włoszech 1536 r.
Mancewicz K., praktykował w Nowej

Uszycy, w gub. podolskićj,
O zewnętrznóm użyciu kollodium przy ospie. (Tyg.

lek., 1853, Nr, 26).
Mankiewicz Ludwik, ur. w Inowrocławiu

1804 r., do nauk lekarskich przykładał się
w Berlinie (1824—1827),
De methodo adstringente. Berolini. typis Nieta-

ckianis, 1827, w 8-ce, str. 42. Diss. inaug.
Mannheim Izaak Hirsz, ur. w Łabiszynie

w W.ks. Poznańskićm, nauki gimnazyalne
i lekarskie (1834—1839) pobierał w Ber-
linie. j

De morbo triechomatoso s. pliea polonica. Betoli-
ni, typ. Friedlaenderianis, 1839, w 8-ce. str. 32.
Diss. inaug. ć

* Marcheselle Józef Antoni.
Theorema et praxis, to jest rozważne i sprawne

ratowanie chorych, pomaganie umierającym, posi-
lenie konających. Dla informacyi kapłanom poczy-
nającym koło chorych pracować. Przedtym włoskim
przez księdza... franeiszkana, a teraz in theoretica
łacińskim, ia praetica methodo oyczystym językiem
przez jednego franciszkana konwentu krakowskiego
opisane. Kraków, w druk. I. M. ©. Xcia Biskupa,
R. P.1754, w 12-ce, str. 182

Toż, Kraków, nakład wydawnictwa Jaworskiego,
1871, w 8-ee, str. 135 i VI.

Marchlewski Józef Piotr, ur. we Wroku,
nauki gimnazyalne pobierał w Pelplinie
i w Chełmnie, do medycyny przykładał się
(od 1870 r.) w Gryfii i w Berlinie (1872—
1875).

Fiinf schwere Verletzungen der unteren Extremi-
tiiten. Greifswald, 1875, w 8-ce, str. 28. Diss. inaug.

Marcinkowski Feliks, ur. w r. 1827 we
wsi Krzyżanowie w W. Ks. Poznańskióm,
do gimnazyum uczęszczał w Poznaniu, me-
dycyny słuchał w Giessen, wHeidelbergu
i w Berlinie.
De typho abdominali. Berolini,

1856, w 8-ce, str. 31. Diss, inaug.
'Marcinkowski Karol, urodził się 23 czerw-

ca 1800 r. w Poznaniu; ukończywszy nauki
gimnazyalne w rodzinnóm mieście, udał się
1817 r. do Berlina i: tu studya lekarskie
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rozpoczął, a 1823 r. stopień doktora medycy-
ny uzyskał, Na krótki czas przed ukończe-
niem nauk lekarskich w r. 1822 za udział
w związku „Polonia,* którego był założycie-
lem, wtrącony do więzienia, przesiedział
8 miesięcy pod śledztwem a 6 w twierdzy
Weichselmiinde. W październiku 1823 r.
wróci! na stały pobyt do Poznania i tu
w krótkim czasie zasłynął jako znakomity
lekarz, operator i akuszer, a miłosierdziem,
dobroczynnością zjednał sobie cześć ogólną.
Obok bardzo rozległćj praktyki, gorliwie
pełnił obowiązki lekarza w szpitalu sióstr
miłosierdzia. W r. 1880 przyjął, jako żoł-
nierz, udział w powstaniu: zasługi wojsko-
we, gorliwość służbowa, dojrzały i wytraw-
ny sąd zjednały mu wkrótce stopień szefa
generalnego sztabu przy generale Chło-
pickim. Gdy nie mógł zorganizować pow-
stania na Litwie, dokąd udał się przed bi-
twą Ostrołęcką, przeszedł do Prus i z ca-
łem zaparciem niósł pomoc lekarską mie-
szkańcom Memla w czasie panującćj tamże
cholery (1831). Z Memla wyjechał do An-
glii, ztamtąd do Paryża, gdzie przez dwa
lata zwiedzał zakłady lecznicze a własnómi
zasobami wspierał niedolę rodaków. Medal
złoty, wartości tysiąca franków, jaki mu
przyznała 18383 r. paryzka akademia nauk
za rozprawęo cholerze, spieniężywszy, obró-
cił na wsparcia dla tułaczów-ziomków. W r.
1834 wrócił do Poznania, przesiedziawszy
wprzód 6 miesięcy więzienia w Swidnicy
za udział w powstaniu 1830 r. Najwspa-
nialszym dziełem, najtrwalszym pomnikiem
działania M. jest Towarzystwo naukowój po-
mocy, zawdzięczające swe zawiązanie jego
niezachwianój odwadze, jego troskliwości
o podźwignienie oświaty w ojczyźnie. Um.
7 listopada 1846 r, w Dąbrówce pod Obor-
nikami, dokąd się udał dla pokrzepienia
znękanych sił.
Do fontibus indicationum generatim. Berolini

formis Briischckianis, 1823, w 8-ce, str. 31. 31. Diss
inaug.

Uwagi nad historyą i naturą kołtuna, ze względu
na przyczyny i sposób leczenia tego fenomenu. Kra-
ków, 1836, w 8-ee, str. 56.
Bemerkungen iiber die Geschichte und Natur des

Weichselzopfes, mit Bezugnahme auf die Behand-
lungweise dieses Phaenomens. (Dieffenbach, Zcit-
sehrift f. d. gesammte Medicin, 1837, str. 298—317).
Ueber den Werth der Transfusion des Blutes als

Arzneimittel. (Tamże, 1836, str. 289—312),
„ Por. Gąsiorowski: T. III, str. 427—442, Jagielski:
Żywot K. Marcinkowskiego. Poznań, 1846, w 8-ce,
str. 31. H. Cegielski: Życiorys i zasługi D-ra Mar-
cinkowskiego. Poznań, 1866. w 8-ce, str. 43.
(Wizerunek jego i życiorys znajduje się w Tyg.

ill, 1860, Nr. 62).
Marciszewski Andrzej, promowany do

stopni filozoficznych w Krakowie r. 1596
11598, biegły lekarz, w pismach ówczes-.
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nych zaszczytnie wspominany, przemie-
szkiwał w Sandomierskićm.

Por. Muczkowski: Lib. promotionis, 248, 251. Dye.
biogr. hist. II, 66. Siarczyński: I, 310. Gąsiorowski:
II, 186.

Marczewski Ludwik, rodem z Radomia,
stopień doktora medycyny osiągnął w Pa-
ryżu w r. 1840. Praktykował w Koninie;
czas niejaki był lekarzem w szpitalu wila-
nowskim.
These prósentóe... le10janvier, 1840, par... 1) Qu'est

ce que le psoriasis? Enumórer ses variótós; dóerire
les symptómes du psoriasis guttata. 2) Des causes qui
peuvent s'opposer A l'expulsion du foetus, la dilatation
du col ćtant eomplete, indiquer seulement ce qu'on
doit faire dans chacune d'elles, 3) Des causes de la
circulation du sang dans les vaisseaux eapillaires.
4) Des caracteres des pieces d'argent contenant du
plomb, de Fótain et de Fantimoine. Paris, Rignoux,
1840, w 4-ce, str. 32.

-_ 0 kąpielach płynnych i parowych tak pod wzglę-
dem utrzymania zdrowia jak również o użyciu ich
w sztuce lekarskićj. Kalisz, Hindemith, 1852, w8-ce,
str. VII, 244i 2. |
Wypadnięcie macicy i kiszki odchodowój, wyle-

czone za pomocą kamienia piekielnego i maści z ex-
traktu ratanii. (Tyg. lek., 1855, Nr. 1).

Leczenie egipskiego zapalenia oczu.
IV, str. 345).
Q użyciu i skutkach lekarskich solanu baryty.

(Pam. tow. lek. warsz., 1851, T. T. XXV, str. 108).
Wypadek lekarsko-sądowy. Zabójstwo, czy samo-

bójstwo. (Tamże, T. XXXIV, 1855, str. 281).
Nowsze spostrzeżenia dotyczące postępu chirurgii.

(Tamże, T. XXXIX, 1858, str. 297).

Marczykiewicz Franciszek.
Hydrografia m. Krakowa i jego okręgu. Wyciąg

z rozprawy uwieńczonćj nagrodą przez wydział le-
karski w Uniw. Jagiellońskim. Kraków, 1847,
w 8-ce, str. 103. Diss. inaug.

Maresz lg. Ed., spółczesny lekarz w Szy-
dłowcu.
Nagminne zapalenie opon mózgo - rdzeniowych

w Szydłowcu i jego okolicy. (Gaz. lek., T. XXIX,
1880, str. 1—3, 11—12).

Dzieciobójstwo dokonane w czasie napadu padaczki
zamaskowanćj. (Tamże, 1881, str. 114—115).
Przypadek padaczki uleczonćj wstrząśnieniem

mózgu. (Tamże, str. 116—117).
Przypadek kamieni napletkowych. (Tamże, str.

654-—655).
Sporyszz siarczanem potażu przeciwko guzom

mlecznym i zapaleniom pokarmowym sutek. (Tamże,
str. 668—669).
Margowski Andrzej Rudolf, zasłużony le-

karz poznański, stopnie filozoficzne osiągnął
w Krakowie w latach 1688 i 1684; do me-
dycyny przykładał się w Padwie, gdzie
w r. 1689 był obrany radcą narodowości

polskićj, W Poznaniu piastował różne urzę-
dy miejskie a król Jan III zaszczycił go
tytułem swego sekretarza. Wydał wiele
panegiryków, między innemi:

Floralia veris laareati. Oraeoviae, 1683, fol., k.
nl. 18. (Panegiryk dla profesorówi kolegów). Ded.
Lanekorońskiemu, staroście Stobniekiemu.

, Coronamentum triumphantis sapientiae... Craeo-
Vviae, 1684, fol. str. nl.40. (Odado błog. Jana Kantego,

« wiersz na cześć J. Michalskiego prokanelecza akad.,

(Tamże, R.

Marczewski—-Markiewicz.

podziękowanie egzaminatorom, odezwa do kandy-
datów).
Qynozura albo życzliwa żeglarzom gwiazda na

złotym xiężyca swego łonie, po swobodnych Śrze-
niawy nurtach żeglującey miłości do zamierzonego
dożywotniey przyjaźni portu kredensująca. Kraków,
w druk. akad., 1685, fol., k. 9. (Wiersz na zaślubiny
Stanisława Tęgoborskiego z Agatą Wodzieką).
Cherubim in terris constitutus ad portam sapien-

tiae... Posnaniae, typ. Alb. Laktanski, 1686, fol., k. 7.
(Panegiryk Wład. Radomiekiego, kasztelana kalis-
kiego). :
Lubrieum mortalis vitae... Posnaniae, 1687, fol.

(Panegiryk Stefana Wierzbowskiego).
Gemma honoris theologiei aureo doctorum annulo

inserta. Posnaniae, 1691, fol., str. nl. 8. (Panegiryk
Krzysztofa Sowińskiego).

Capitolium triumphale honori Leszczinio... Posna-
niae, typ. acad., 1692, fol. (Panegiryk Rafałowi
Leszczyńskiemu).
Porta triumphalis augusto destinata ingressui. Po-

snaniae, typ. acad. 1694, fol., str. nl. 16. (Paneg.
prozaiczny z epigrammatami łacińskiemi naprzejazd
przez Poznań Teressy, córki Jana III, zaślubionćj
elektorowi Bawarskiemu).

Aleides saxonieus in Polonia eoronatus.. Craco-
viae, Fr. Cezary, 1697, fol., str. 32. (Paneg. proza-
iczny dla Augusta IT).

I niektóre inne.
Por. Muezkowski: 1. c. 351. 358. Łukaszewicz: Obr.

hist. m. Poznania, II, 199. Jocher: Obraz bibl. I, 251,
II, 272.

Markiewicz Bolesław, spółczesny lekarz
w Orgiejewie.

Kilka słów o powietrzu morowóm i istocie zarazka
jego. (Medycyna, 1879, Nr. 19, 20). Na artykuł ten J.
Dogiel napisał odpowiedź. (Medycyna, 1879, Nr. 23):

Markiewicz Stanisław, ur. w Warszawie
7 listopada 1797 r., ukończywszy nauki le-
karskie w r. 1818 w rodzinnóm mieście,
osiadł w Rawie, gdzie sprawował obowiąz-
ki lekarza powiatu i miejscowego szpitala.
Umarł 4 sierpnia 1845 r.
Ropień w płucach otworzony między żebrami; wy-

zdrowienie. (Pam. tow. lek. warsz., T.III, 1840,
str. 51).
Ropień w kiszee odehodowćj wzbudzający zjawiska

ropienia pęcherza urynowego, otworzóny przy
obrączee stolcowćj. (Tamże, T. LII, 1840, str. 56).
Utwór chorobny w mózgu. (Tamże, T. III, 1840,

str. 61).
Brak nórki lewój; nórka prawa rozdęta. (Tamże,

T. III, 1840, str. 63).
Kilka zdarzeń chorobnych dowodzących skutecz-

ności wodojodanu potażu w zajęciach błony przy-
kostnój. (Tamże, T. III, 1840, str. 65). j

MarkiewiczStanisław ,syn poprzedzające-
go, ur. w Rawie sierpnia 1839 r. Ukończyw-
szy nauki gimnazyalnew Warszawie r. 1857,
tegoż roku wstąpił do akademii medyko-
chirurgicznój warsz.; r. 1859 przeniósł się
do Wrocławia, gdzie przykładał się do nauk
lekarskich do r. 1861. W r. 1864 stopień
lekarza uzyskał w Warszawie. W r. 1865
celem dalszego kształcenia się, bawił
w Wiirzburgu, Wiedniu i Pradze czeskićj.
Od 1866 do 1867 zajmował się praktyką
lekarską w Tomaszowie Rawskim. Następ-
nie do 1879 r. pełnił obowiązki lekarza

+25.A1. 194 wiyartyaueia..



Markiewicz.

przy fabryce papieru w Soczewce. W 1879
roku wezwany przez sanitarny podkomitet
obywatelski do udziału w pracach dotyczą-
cych assenizacyi Warszawy, przybył do
naszego miasta i odtąd stale tu zamieszkał.
Bardzo czynny w sprawach dotyczących
hygieny publieznćj, jest inicyatorem i orę-
downikiem wielu pożytecznych dla kraju
przedsięwzięć (kolonie letnie dla dzieci, etce.).
Korespondencya z Tomaszowa Rawskiego. Kilka

słów o anatomii patologieznój noworodków i niemo-
włąt. — Krupowe zapalenie kiszek cienkich u nowo-
rodka.—Zmiany syfilityczne przewodu pokarmowego

5 (Klinika, 1866, str. 12, 26, 49, 88, 116,

Debilitas vitae noworodków. Seleroma. Studyum
pediatryczne na obserwacyach własnych, w wiedeń-
skim domu podrzutków czynionych, oparte. (Tamże,
T. IL. 1867, str. 62—68, 72—80).
Przyczynek do kazuistyki ostrego zapalenia nórek

u dzieci, 4 wypadki.
245—9247).
Do kazuistyki ostrego krupowego zapalenia nórek

u dzieci. Dwa nowe wypadki. Uwagi nad leczeniem.
.(Tamże, str. 258—264, 273—279).
„Prace w fizyologii nerwów w ciągu kilku lat ostat-

nich dokonane. O innerwacyi serca. (Dodatek do Kli-
niki, T. I, 1867, str. 1—40).
Najnowsze prace na polu elektroterapii.

str. 230—272).
Najnowsze badania nad istotą działania chininy.

(Tamże, str. 222—237).
O pylephlebitis obserwowanćj i opisanćj przez

prof. D-ra Rosego. (Gaz. lek., T. II, 1867, str. 640
do 643).

Słówko o roli jaką odgrywa Virehow w rozprawie
prof, H. Struve p. t.: O istnieniu duszy i jój udziale
w. ehorobach umysłowych. (Klinika, 1867, str. 297—
302. Na artykuł ten odpowiedział Struve. (Tamże,
1867, str. 336—342).

Jeszcze kilka słów o roli Virchowa w rozprawie
prof. Struve. (Tamże, str. 380—334).

Rozbiór spostrzeżeniaGirsztowta „Wycięcie eał-
kowite macicy* ze stanowiska chirurgii teoretycznćj
i anatomii patologicznój. (Tamże, str. 389—403).
Przypadek traumatycznego cierpienia mózgu. Za-

stosowanie octanu morfiny podskórne dla przedłuże-
nia zbezezulenia chloroformowego.  Wyzdrowienie.
(Tamże, T. III, 1868, str. 3—10).
Nowe reformy w urządzeniu opieki publicznćj nad

obłąkanemi. (Tamże, str. 21—37).
Przyczynek do kazuistyki ostrego krupowego za-

palenia płue. Kilka uwag o leczeniu w kraju naszym
tej choroby z powodu artykułów Łuezkiewicza i Cha-
łupczyńskiego. (Tamże, str. 45—57, 65—71).
Rys semiotyczny o zmianach wypróźnień u dzieci

przy piersi będących i o związku zachodzącym po-
między zmianami temi a pewnemi postaciami chorob-
nemi, D-ra Aloizeg Monti. (Dodatek do Kliniki T.III,
1869, str. 1—13).
Znaczenie kliniczne przodo-i tyło-pochyłości maci-

cy. Sprawozdanie z dzieła Ed. Martina. (Tamże, str.
97—138).

K. Voit'a o teoryach odżywiania organizmów zwie-
rzęcych. (Tamże, str. 191—215).
„Dążenie do jedności zasadywnaukowój medycynie,

Virehowa. (Tamże, T. I, II, IV, 1869).
Kwestya kanalizacyi miast. (Klinika, T. IV, 1869,

str. 88—98, 109—112, 123—128, 140—144).
Przyczynek do leczenia zimnicy. (Tamże, 'T. LV,

1869, str. 277—278),

(Tamże,

(Tamże, 1868, str. 232 — 286,
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Ustrój służby zdrowia publicznego. Reforma stanu
lekarskiego. (Tamże, T. V, 1869, str. 274 —279,
293—295).

Projekt szematów do sprawozdań epidemiologicz-
nych. (Tamże, T. VI, 1870, str. 280—286).
Przegląd literatury lekarskićj polskićj. (Tamże, T.
am str. 313—318). >
stęp do przeglądów postępu literatury bieżącćj

a 5) medycyny kijem, (Medycyna, 1873,
M 1,3)
Kilka słów o leczeniu zimnicy. (Chinina, kwas

z Eucalyptus globulus). (Tamże, 1873,
Nr. 18).

Zrośnięcie warg sromnych mniejszych przyrodzone.
(Atresia vaginae labialis congenita). (Tamże, 1873,
Nr. 36).

Mieroeoecus i bakterye. Kilka słów o pasożytach
roślinnych, o ich znaczeniu botanieznóm i patolo-
gieznóm. (Tamże, 1873, Nr. 44—48).
ND. leczniczy w Górbersdorfie. (Tamże, 1874,
Nr.7).

Projekt prawa o przymusowóm szezepieniu ospy
w Niemczech. (Tamże, 1874, Nr. 32).

Rzadki przypadek jednoczesnego zstępowania cia-
ła obu płodów w porodzie bliźniaczym (eollisio foe-
tus). Operacya kleszczowa. Zejście pomyślne dla
matki i bliźniąt. (Tamże, 1875, Nr. 5, 6).
Uwagi z powodu projektowanćj reformy prawa,

określającego stosunek lekarza do _ publiczności.
(Tamże, 1876, Nr. 11, 14, 20).

Zagadnienia z krajowój statystyki lekarskićj
i z hygieny publicznej. (Dwutyg. med. pub., 1877,
str. 147—148, 172—174, 305—307, 320—381, 345—
347, 365—367).

W sprawie statystyki śmiertelności Warszawy.
(Medycyna, 1877, Nr. 4, 6, 7, 10, 15, 23, 24).
Nadzór polieyjno-lekarski nad pokarmami i napo-

jami. (Tamże, 1877, Nr. 47).
Smiertelność niemowląt w Warszawie.

1878, Nr. 8, 16, 17).
Sprawa podrzutków w Warszawie i w kraju.

(Tamże, 1879, Nr. 14).
Przypadek padaczki (epilepsia).

wy. (Tamże, 1877, Nr. 16).
Trzykrotnie powtarzający się poród z pępowiną

około szyi dziecka okręconą.—Żatrucie nikotynowe.
(Tamże, 1877, Nr. 35). IE

Zarośnięcie wargowe pochwy macicznćj, wrodzone
(Atresia vaginae labialis congenita).—Krwotok jeli-
towy w okresie zdrowienia z gorączki durzycowćj
(typhus abdominalis). (Tamże, 1877, Nr. 41).

Przepuklina pachwinowa uwięzgnięta (hernia in-

(Tamże,

Rana darta gło-

"guinalis inearcerata). Operacya. Przetoka. Zupełne
wyleczenie. (Tamże, 1875, Nr. 3).
Assenizacya miast, tymczasowe środki assenizacyi

miast naszych, opracował... z Soczewki. Warszawa,
druk Ziemkiewicza i Noakowskiego, 1878, w 8-ce,
str. 1 nl.i 79,9 drzew. (Odb. z Medycyny). Ocenę
podał Buszek w Przegl. lek. 1878, Nr. 40.

Opuszczenie koliste dolnego odcinka pochwy ma-
cieznój zastarzałe, jako prawdopodobna przyczyna
przedwczesnego porodu i jako przeszkoda przy poro-
dzie. Trudna operacya kleszczowa. Zejście pomyśl-
ne, (Medycyna, 1879, Nr. 7). ć
Pomyślne leczenie w dwóch przypadkach wymio-

tów u ciężarnych. Przypadek złamania lewćj kości
udowój u niemowlęcia 10-io miesięcznego. (Tamże,
1879, Nr. 38). 5

Mleko i mleczarnie w miastach. (Zdrowie,R. II,
1879, Nr. 2. 3). »
W sprawie stowarzyszenia ochrony zdrowia pu-

bhlieznego u nas. (Tamże, R. II, 1879, Nr. 4).
Zdrowie i szkoła. (Odezyt publiezny). (Tamże,

1879, Nr. 9, 10, 12, 13).
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Po dżumie. (Tamże, 1879, Nr. 11).
Obeeny stan rzeźni warszawskich. Według spo-

strzeżeń delegacyi do zwiedzenia rzeźni przez komi-
syją sanitarną wyznaczonćj. (Zdrowie, R. II, 1879,
Nr. 10).
Wnioski komisyi sanitarnćj. Czy miejsca ustępo-

wew Warszawie mają być przerobione? (Tamże,
1879, Nr. 15, 16).

Przyszła ustawa sanitarna dla Warszawy. Mate-
ryały zebrane przez .. (Tamże, 1879, Nr. 24).
Koszerne rzezalnie drobiu. (Zdrowie, 1879, Nr. 17).
Sprawozdanie podkomitetu obywatelskiego. O sta-

cyach gęsich za Wolską rogatką. (Tamże 1879,
Nr. 13)
Jaką być winna służba zdrowotna w Warszawie?

(Medycyna, 1879, Nr. 31).
Uwagi nad wnioskami komisyi sanitarnej. Ulice

i place. (Tamże, 1879, Nr. 34).
Rynsztoki. (Tamże, 1879, Nr. 35).
Targi publiczne. (Tamże, 1879 Nr. 37).
Stacye gęsie. (Tamże, 1879, Nr. 38).
Sprzedaż mięsa. Rzeźnie. Odpływy fabryczne.

(Tamże, 1879, Nr. 43).
Stare kanały miejskie. (Tamże, 1879, Nr. 46).
Studnie publiczne podwórzowe. ([amże, 1879,

Nr. 49).
Grzebanie umarłych. (Tamże, 1879, Nr. 51).
Skład kości, skór niewyprawionych, starzyzny,

szmat i t. p. (Tamże, 1880, Nr. 2).
Domy mieszkalne. (Tamże, 1880, Nr. 2).
Miejsca ustępowe. (Tamże, 1880, Nr. 31).
Uwagi nad urzędowóm sprawozdaniem statystycz-

nóm ruchu ludności m. Warszawy za r. 1879i nad
statystyką warszawską w ogólności. (Pam. tow. lek.
warsz., 1. LXXVI, 1880, str. 697—711).
O stucznóm żywieniu niemowląt mlekiem krowićm.

(Tamże, T. LXXVII, 1881, str. 402—4038, 406—409).
Wskazówki dotyczące sposobów użycia mleka

krowiego dla niemowląt i dorosłych. (Medycyna,
1881, Nr. 13, 14).
Chcemy mieć letnie kolonie dla ubogich dzieci.

Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakow-
skiego, 1881, w 16-ce, str. 24. Osobn. odb. z Gaz.
WaVSZ.
Pierwsze letnie kolonje u nas. Sprawozdanie...

Warszawa, w druk. Gaz. handlowśj, 1882, w 8-ee,
str. 12. Osobn. odb. z Nowin.
Stan obeeny opieki nad dziećmi w Warszawie

i jej okolicach. (Niedziele dziecięce. Warsz., 1882,
w 8-ce).

Kilka uwag o ławkach szkolnych. (Medycyna,
1882, Nr. 16. Pam. tow. lek. warsz., 1822, str. 422).

Opinia komitetu sanitarnego o projekcie podpuł-
kownika Włassowskiego systematycznój asseniza-
cyi ulie i podwórzy w Warszawie. (Tamże, 1882,
Nr. 17—19).
Uwagi nad niektóremi danemi statystyki'lekar-

skiej Warszawy i innych miast środkowćj Europy.
(Tamże, 1882, Nr. 22—26), ;
O dezynfekcyi targu za Żelazną brama. (Pam. tow.

lek. warsz., 1882, str. 135—136).
Uwagi w kwestyi środków polieyjno-lekarskich od-

nośnie do obeenie panujących epidemij (ospy, odry,
płonicy). (Tamże, str. 145—149, 159).
Sprawy sanitarne. Z powodu uwag przezydenta m.

Warszawy nad projektem nowój ustawy budowlanćj.
(Medycyna 1888, Nr. -4, 8). ;
Markowski Józef, ur. 4 kwietnia 1758 r.

na Ukrainie w m. Pikowie; do nauk przy-
rodniczych i lekarskich przykładał się
(1781—1785) w. Szkole Głównćj krakow-
skićj. Jako kandydat do katedry profesor-
skiój, wysłany był przez komisyą edukacyj-

„to piastował różne urzędy,

Markiewicz Marochetti.

ną na lat 4 do Paryża; przy wyjóździe
zkraju 1785 r., otrzymał już patent na
profesora chirurgii. Późniejsze wypadki za-
trzymały go daleko dłużój w Paryżu.
W ciągu 25-letniego tam pobytu, nietylko
doskonalił się w naukach lekarskich i przy-
rodniczych, szczególnićj w chemii, ale nad-

jak lekarza
więzień paryzkich, lekarza nadwornego ce-
sarzowój Józefiny. W lipcu 1810 r. wrócił
do kraju i wnet objął katedrę chemi
w Szkole Gł. krak. Um. w r. 1829.

Dissertation sur la colique, presentóće suivant les
formes próserites par Tartiele XI de la loi du 19
Ventose an XI, du 29 Fruetidor an XIII, et soutenue
a TEeole de Módecine de Paris le 13 brumaire an
XIV, par... nommć prof. de pathologie externe dans
PFuniversitć de Cracovie en 1785 et módecin de tou-
tes les prisons de Paris en 1793. Paris, impr. Didot
jeune, 1805, w 4-ce, str. 16.
Rozprawa o klorze, czytana na pos. Tow. nauk.

krak. (Roezn. tow. nauk. krak. T.IV, 1819, str. 225—
254, 1 tab.),
O wpływie chemii na nauki lekarskie. Rozprawa

czytana na posiedzeniu Tow. nauk, krak. 15 czerw-
ca 1819 r. (Tamże).
Rozprawa o rozbiorze wody mineralnćj swoszo-

wiekićj. (Tamże, T. XI, 1826, str. 336-—344. V. VIII,
1823, str. 17).
O wodach mineralnych w ogólności, o wodzie

szczawniekićj w szezególności.
Rozprawa o toksykologii, czytana na posiedzeniu

Tow. nauk. krak. 15 czerwca 1824 r. (Tamże, T.
"XIII, 1829, str. 296—319).

Por. Roezn. wyd. lek., 1843, str. 47, 43, 64.

Markowski Oswald Karol Wilhelm, ur.
w Poznaniu w r. 1825, gimnazyum ukoń-
czył w mieście rodzinnóm, do medycyny
przykładał się w Berlinie,
De uteri prolapsu adjectis observationibus. Bero-

lini, 1864, w 8-ce, str. 52. Diss. inaug.

Markusfeld Samuel, ur. 1812 r. w Krako-
wie, do liceum uczęszczczał (1825—1830)
w rodzinnóm mieście, studya lekarskie roz-
począł w r. 1830 na wszechnicy Jag., do-
kończył w Berlinie w r. 1535. Umarł
w Warszawie r. 1880.
De exanthematum et eutis affeetionum diagnosi.

Berolini, typ. Nietackianis, 1835, w 8-ce, str. 60.
Diss. inaug.

Rzecz 0 rozmiękczeniu mózgu.
warsz:, T. XLVII, 1862, str. 133).

Niemota w następstwie hysteryi. (Tamże, T. LIV,
1855, str. 278).
Markuszewski Michał, rodem z Obodów-

ki na Podolu.
Des pansements A I'air rarófić, 4 Faleool et A Feau.

"These. Paris, 1867, w 4-ce, str. 32.

Marmaross Józef, rodem ze Stanisła-
wowa.
De ehlorosi. Viennae, typ. Ant. Haykul. 1813,

w 8-ce, str. 48. Diss. inaug.

* Marochetti Michał,
Dostrzeżenia nad wodowstrętem ezyli wścieklizną.

Rozprawa... lekarza operatora, czytana w Towa-
rzystwie łekarsko-fizycznójn w Moskwie d. 4 paź-
dziernika 1820 r. a wytłoczona w drukarni Departa-
mentu Oświecenia Publicznego w St.-Petersburgu,

(Pam. tow. lek.



Marowski—Matecki.

1821, z francuzkiego oryginału tłomaczona przez
Adama Rudnickiego. Warszawa, nakł. i druk. W.
Dąbrowskiego, 1822, w 8-ce, str. Ż1.

Toż, tamże, 1830.

Marowski Ludwik, do medycyny przy-
kładał się w Kijowie, lat kilka był dyrek-
torem kliniki lekarskićj w uniwersytecie
charkowskim.
De impressionibus, quae in pectore et prope sitis

corporis partibus inspirationis tempore fiunt. Diss.
inaug. physiologiam pathologicam et diagnosim
speetans quam in univ. literarum S-ti Vladimiri
ad gradum doctoris medicinae rite impetrandum pu-
bliee defendet L. M. Kioviae, 1858, w 8-ce, str. 60.
O wdawleniach obrazujuszczichsia na grudi i około

leżaszezich ezastiach pri wdychanii. (Wojenno-me-
dieinskij żurnał, 1858, LXXIIN).

Kratkij oczerk fiziołogiczeskago i terapewticzeska-
go diejstwia rwoty na organy dychania. (Tamże,
1862, LXXXV, 33, 1550.

Słuczaj ostroj Werlgofowoj bolezni bystro okon-
cziwszijsia smiertju. (Tamże, 1865, XCIII).
Beitrag zur Lehre von der socialen Bedeutung der

Syphilis. (Deuseh. klin., 1563, str. 5, 6, 8—10, 12).
Zur Frage iiber das Wesen der Epilepsie. (Deut-

sehes Archiv f. klin. Med., 1867, VII, str. 615).
Addisonische Krankheit. (Tamże, 1868, LV, 5, 6).
Kin Fall von Cystin in Harn. (Tamże, 1868, VI,

str. 449).
Zu Lehre von dem Wesen des Hautpigmentes bei

der Broncekrankheit. (Wochenschrift f. klin. Med.,
186%, IV, str. 465—475).

Mars Antoni, spółczesny docent położnie-
twa na wszechnicy Jagiellońskiej.

Z kliniki położniezo-gynekologieznćj prof. D-ra
Madurowicza w Krakowie. Znacznych rozmiarów
włókniak pozaotrzewnowy. (Przegl.,lek., 1879, Nr. 25).

Przebieg endemii gorączki połogowćj w grudniu
1879 r. (Tamże, 1880, Nr. 22—6).
O przechodzeniu istot upostaciowanych z krążenia

matki do krążenia płodu. Z praeowni prof. D-ra Bro-
wieza. (Tamże, 1880. Nr. 33, 34, 35).
O cięciu eesarskióm i jego metodach.

1881, Nr. 17—23).

Marsigli, sprowadzonybyłzMedyolanu na
lekarza dworu Pawła hr. Potockiego, woje-
wody wołyńskiego, za panowania Augu-
sta LIL,

Relation d'une gućrison opórće par les bains de
terre. Varsovie, Dufour, 1775, w 4-ce, k. 5.

Por. Roczn. T.P. N. T X, 545. Gąsiorowski: T.
II, 115.

Marski, niegdy lekarz w Grodnie.
Obłąkanie gorączkowe (mania acuta) wskutek

zapalenia mózgu powstałe. (Tyg. lek., 1848, Nr. 46),

* Martinius Henryk, rodem z Gdańska,
doktór medycyny, zajmował się wykonaw-
stwem lekarskióm w Lesznie w połowie
XVII stólecia. ,

Henrici Martinii Dantiscani doctopis medicinae
Anatomia urinae galeno-spagyrica ex doctorina
Hippocratis et Galeni nec non recentiorum, imprimis
Theophrasti Paracelsi et Leonhardi Thurnheuseri,
aliorumque ehymiatrorum principum seriptis adorna-

(Tamże,

ta. Qui aceessit ejusdem ars pronuntiandi ex urinis *
tam rationalis quam mechanica et Caesaris Odoni de
urinis libellus posthumus. Franeofurti, sumpt. Geor-
gii Fiekwirti, 1658, w 12-ee, k, nl, 13, str. 308, Ded.
Chrystyanowi, księciu szlyskiemu, ligniekiemu etc.
Następnie umieszczona przedmowa do czytelnika
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datowana 4 grudnia 1647 roku w Lesznie i pochwała
tego dzieła przez J. Jonstona t. r. Jest to już drugie
wydanie; pierwsze bowiem z r. 1645 zgorzało w cza-
sie wielkiego pożaru Leszna.

Marynowski Stefan, ur. w r. 1846 we wsi
Zagrodach, w powiecie miechowskim; nauk
gimnazyalnych słuchał w Pińczowie, le-
karskich w Warszawie (1867—1873). Po-
czątkowo praktykował w  Mogielnicy,
obecnie przebywa w Warszawie.
Wydalenie tasiemca za pomocą kwasu salieylo-

wego. (Medycyna 1878, Nr. 36).

* Mastallir Jakób Józef.
Praktische Abhandlung iiber den Wichtelzopf.

Wien, Schmidt, 1790, w 8-ce, str. 62.

Matakiewicz Feliks, z £ańcuta.
De hypochondriasi. Viennae, typ. Mechitarista-

rum, 1816, w 8-ce, str. 80. Diss. inaug.

Matatyas, żyd, doktór medycyny w Kra-
kowie, biegły w teologii i języku łaciń-
skim; prowadził częste teologiczne dyspu-
ty z dominikanami. Oskarżony o blnźnier-
stwo, skazany został przez trybunał piotr-
kowski na spalenie, po poprzednićm wyrwa-
niu-języka rozpalonómi kleszczami i oder-
waniu prawego ramienia. Kara ta spełnio-
na została 1668 r.
Ba Raczyński: Hist. pan. Jana Kazimierza, T. II,
ŁO.

Matczyński Stanisław, ur. w Tarnowie,
w W. Ks. Poznańskićm w r. 1849, do gim-
nazyum uczęszczał w Gnieźnie i Inowro-
cławiu, medycyny słuchał (1871—1875)
w Berlinie.
Ueber die progressive pernicióse Anaemie. Berlin,

druk. Ostrowskiego, 1875, w 8-ce, str. 52. D. inaug.

Matecki Teodor Teofil, ur. w Poznaniu
r. 1810, szkolne nauki odbywał w gimna-
zyum św. Maryi Magdaleny. Wr. 1831
brał udział, jako artylerzysta, w ówczes-
nych wypadkach a w bitwie 7 września
chlubnie się odznaczył. Po upadku pow-
stania, oddał się r. 1888 naukom lekarskim
w Wrocławiu a w r. 1837 stopień doktora
medycyny uzyskał. 'W- r. 1839 osiadł
w Poznaniu. Związany stosunkami przy-
jaźni z D-rem Marcinkowskim należał
zawsze do najgorliwszych zwolenników je=
go kierunku politycznego i prac organicz-
no-narodowych. W r. 1846 był uwięziony
a wolność swą -zawdzięczył wypadkom
r. 1848, podczas których bezinteresownie
i szczerze poświęcał się sprawie publicznój
jako organizator lazaretów, M. czy jako
zasłużenie wzięty lekarz, czy jako uczony
popierający i popularyzujący wiedzę w pu-
blicznych odczytach, czy jako przedstawi-
ciel miasta Poznania, członek komitetu
wyborczego: — jednóm słowem na każdóm
polu rozwija zaszczytnąiofiarną pracę. Nie-
małe położył zasługi około wystawienia
pomnika Mićkiewiczowi w Poznaniu
a w Tow. Przyjaciół Nauk, którego nie-
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przerwanie od lat kilkunastu jest wicepre-
zesem, należy do najgorliwszych i najpra-
cowitszych członków.
De ungue humano. Vratislaviae, 1837, w 8-ce, str.

48. Diss. inaug.
O najnowszych sposobach leczenia skrzywień cia-

ła ludzkiego i zózowatości. Poznań, Stefański, 1840,
w 8-ce, str. 33.

Toż, po niemiecku.
Najnowsze odkrycia elektro-magnetyczne z zasto-

waniem ich do sztuki lekarskiej. (Rok 1848 pod
względem oświaty, przemysłu i wypadków czaso-
wych. Miesięcznik. Poznań, Kamieński, T. VI, str.
65—91. Rok 1844, Posz. 7, str. 50—64).

Poradnik dla młodych matek czyli fizyczne wycho-
wanie dzieci w pierwszych siedmiu latach. Poznań,
Kamieński, 1848, w 8-ce, str. XVI, 284 i XIV. Ocena
przez Freya w Tyg. lek., 1849, Nr. 8.

Zestawienie wypadków w położniczym zakładzie
Elżbiety dla ubogich mężatek. (Tyg.lek., 1850, N. 18),
Nowa analiza wody mineralnej Kudowa. (Tamże,

1850, Nr. 21). :
Słownietwo chemiczne polskie. Poznań, Żupański,

1855, w 8-ce, str. 144.
Trzonowe przedłużenie ust macicznych. (Tyg. lek.,

1860, Nr. 30).
Domowa apteczka. Poznań, druk. Zoerna, 1860,

w 8-ce, str. IV, 51. i
Operacya fistuł pochwo - pęcherzowych. (Roczn.

tow. przyj. nauk Poznańskiego. T. III, 1865, ste.
159—186).

Toż, w osobn. odb. Poznań, czcionkami N. Kamień-
skiego, 1865, w 8-ce, str. 29, z drzewor.
Przypadek ciąży od zawiązku czysto brzusznćj

(graviditas extrauterina abdominalis). (Przegl. lek.,
1867, Nr. 49, 50).
Rady i nauki starego lekarza dla nielekarzy. Po-

znań, Żupański, 1867, w 8-ce, str. 218 i VIII. Ocenę
podał Hoyer w Tyg. lek., 1867, Nr. 28.

Słownik lekarski. Poznań, 1872, w 8-ce, stu. 8.
Próba edycji.
Popularny wykład o przejściu Wenery przez tar-

czę słońca. (Roezn. tow. przyj. nauk pozn., 1876, T.
TX, str. 307—328). 5
( c przełożył dziełka: Móllera (ob.) i Reumonta
ob.).

Matesilani, rodem zBolonii, był lekarzem
Jana III.

Por. Lelewel: Polska, dzieje i rzeczy jój, str. 118,
w przypisku.

Mateusz, (w bulli papiezkićj nazwany
Matheus Barzellay de Stachow), ulubieniec
i lekarz Kazimierza W-o, z kantora sande-
mierskiego posunięty był za wstawieniem
królewskićm na kanonią z prebendą wWro-
cławiu.
Por. Świeżawski: Pam. tow. lek. warsz., T. LXXV,

str. 2. Kronika Kromera, wyd. Bohomolea, 365.
Kronika Bielskiego, 238.

= Matheolus.
Tractatus elar. philosophi et medici Matheoli Pe-

rusini de memoria augenda per regulas et medeci-
nas. (Oracoviae, 1508), k.16. Ded. Janowi Wiewiórce.

Mathias, aptekarz w drugićj połowie 16
wieku we Lwowie zamieszkały, za dostar-
czone ze swćj apteki korzenie, cukry, mar-
cepany, świece woskowe na ucztę wypra-
wioną z powodu koronacyi Zygmunta III
miał sobie wypłacone zł. 15, gr. 7.

Por. Zubrzyeki: Kronika m. Lwowa, str. 214.

Matecki—Matlakowski.

Mathesius Jan, doktór medycyny, urodz.
w Gdańsku około 1582, pierwszy wykładał
anatomią w gimnazyum gdańskióm. W r.
1611 przeniósł się do Torunia i został fizy-
kiem tego miasta; obowiązki te spełniał
przez lat 40. Umarł 15 czerwca 1652 r.

Por. Zernecke 249. Łukaszewicz: Hist. szkół,
I, 419.

Mathy Józef Ludwik, po dobrowolnóm
ustąpieniu w r. 1750 Karola Bema z po-
znańskiego kanonikatu doktora medycy-
ny, był pierwszym lekarzem cywilnym ka-
pituły poznańskićj, za co pobierał roczne-
go wynagrodzenia dukatów 30.

5. Gąsiorowski: Rozprawa o kanonikacie... str.
32, 37. |

Matlakowski Władysław, ur. 19 listopada
1851 r. w Warce nad Pilicą, do gimnazyum
uczęszczał w Warszawie i tu nauk lekar-
skich słuchał (1870 — 1875). Wróciwszy
z wycieczki za granicę, od r. 1876 był or-
dynatorem przy klinice chirurgicznój wy- -
działowój uniwersytetu warszawskiego;
w r. 1882, na mocy konkursu, został mia-
nowany lekarzem w oddziale chirurgicznym
szpitala Dzieciątka Jezus.
Korespondencya z Paryża. (Medycyna 1876, Nr. 15,

16, 17).
Wycięcie krtani dotkniętej rakowcem. (Tamże,

1877, Nr. 28, 29).
Granglion eruris. Z kliniki chirurg. prof. Kosiń-

skiego. (Gaz. lek., T. XXV, 1878, str. 49—50).
Przypadek bardzo ostrego gośćca zobjawami móz-

gowemi i śmiertelnem zejściem. (Medycyna, 1878, Nr.
27—30).
Wypiłowanie żeber przy ropniach pozażebrowych.

(Tamże, 1878, Nr. 21).
Naczyniak jamisty przedramienia (angioma caver-

nosum antibrachii). (Tamże, 1879, Nr. 5).
Zapalenie stawów rzerzączkowe (arthritis gonor-

rhoica). Uwagi nad powikłaniami stawowemi rze-
rzączki w ogóle. (Tamże, 1879, Nr. 48—50).

Kilka przypadków zarażenia przymiotem przy
obrzezaniu. (Tamże, 1880, Nr. 26).

Chłoniako-mięsak. Nowotwory wtórne w trze-
wach. Podwyższenie ciepłoty po stronie guza w po-
równaniu z odpowiedniem miejscem po drugićj stro-
nie ciała. (Tamże, 1880, Nr. 48, 49).
Dwa przypadki pewnćj postaci przewlekłego za-

palenia krtani zwanćj „Chorditis vocalis inferior hy-
pertrophiea.* (Tamże, 1880, Nr. 11—13).

Czy mgła antyseptyczna jest niezbędną częścią
oprawy antyseptycznćj? Rzecz, która miała być czy-
taną na zjeździe lekarzy i przyrodników w Krako-
kowie r. b. (Tamże, 1881, Nr. 37).
Dwa przypadki kostniaków mnogich. (Pam. tow.

lek. warsz., T. LXXVI, 1880, str. 107—113).
Mięsak jądra prawego. (Tamże, T. LXXYII, 1881,

str. 5361). a
O zatruciu kwasem karbolowym. (Tamże, str. 399

do 401. Gaz. lek., 1881, Nr. 9 i 10).
Obecne stanowisko metody Listerowskićj, zuwzglę-

dnieniem głównie zarzutów przeciw nićj wymierzo-
nych. (Gaz. lek., 1881, Nr. 1, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 24, 29,
36, 37, 38).
O zatruciu kwasem karbolowym. (Tamże, 1881,

str. 169—177, 197—204),
Przyczynek do nadłamań kości. (Tamże, 1881,

Nr. 42). -



Matta—Mayzel.

Uwięźnięcie w oskrzelu szezoteczki, odłamanej
przy czyszczeniu rurki tracheotomicznój. (Tamże,
1882, Nr. 6).

Kilka spostrzeżeń złamań powstałych bez udziału
siły zewnętrznej. (Tamże, 1882, Nr. 20, 21).
Korespondencya z Pragi. Drugi zjazd lekarzy

i przyrodników czeskich w Pradze 1882 r. (Tamże,
1882, Nr. 24, 25,28, 29, 30, 38, 37).

Kilka spostrzeżeń przepuklin i uwagi nad niemi.
(Pam. tow. lek. warsz., 1882, str. 309—344).
O przewlekłóm ropnóm zapaleniu okostny. Roz-

prawa czytana na zjeździe II łek. i przyr. czeskich
w Pradze r. 1882. (Oznamenowatel II sjezda, 1882).
Spr. w Przegl. lek., 1882, Nr. 30.

Ograniezone ropne zapalenie kości, ezyli tak zwa-
ny przewlekły ropień kości. Trepanacya. (Gaz. lek.,
1882, Nr. 32, 38, 34).

Eetopia vesicae urinariae. (Tamże, 1882, Nr. 46).
Oeclusio tractus intestini. Nakłócie kiszki. Wle-

ie Hegarowskie. Wyzdrowienie. (Tamże, 1583,
+41).
Przyczynek do kazuistyki guzów prącia. Przewle-

kły ropień prącia. (Tamże, 1883, Nr. 9).
Naftalina jako środek opatrunkowy. Rzecz czyta-

na na posiedzeniu Tow. lek. dnia 1v kwietnia 1883 r.'
(Tamże, 1883, Nr. -18, 19, 20).

Przełożył dzieła: Paulet (ob.), Koenig (ob.), Kowa-
lewski Roman (ob.).

* Matta Jan.
Lekarstwo doświadczone przeciwko wszystkim

febrom. Wiedeń, L. Kaliwoda, 1742, w 8-ce.

* Mattei Cezar, hr.
Szczególna elektrohomeopatyczna metoda leczenia

z potrzebnemi wskazówkami we względzie leczenia
wszystkich chorób niewyleczonych przez zwykłą me-
dycynę. Z france. przetł. Lwów, nakł. tłum., 1877,
w. 8-ce, str. 102.

Elektro-homeopatyczna metoda leczenia, jój środ-
kii zastosowania, z przedmową i listami hrabiego
oraz nowemi wskazaniami o leczeniu raka, o dozach
i ehorobach syfilitycznych, tłomaczone z franeuz-
kiego z portretem hr. Mattei i widokiem jego zamku
la Rochette. Kraków, nakł. tłom., druk. WŁ. Anczy-
ca i Sp., 1878, w 16-ce, str. XXXII, 234. Portret,
widok i 2 tab.
Nowa elektrohomeopatyczna metoda leczenia, uzu-

pełniona nowemi odkryciami i spostrzeżeniami z do-
daniem opisu chorób i organizmu ludzkiego, podług
dzieł francuzkich, włoskich i innych przez I. B. Wil-
no, nakł, i druk. I. Zawadzkiego, 18/9, w 8-ce, str.
248, 1 nl. i tablica w 4-ce.

Elektro-homeopatya, zasady nowój umiejętności
oraz wskazówki leczenia za pomocą jej środków cho-
róbsbjętych spisem alfabetycznym, przekład z ory-
ginału
szewskićj, pomnożony z upoważnienia hrabiego Mat-
tei opisem ważniejszych ich symptomatów i dyagno-
zy według dzieła znakomitych homeopatów. Kraków,
1881, nakł. i własność tłomacz.. druk. Wł. L. Anezy-
ca i Sp. w 8-ce, str. 2 nl. 648, VII, tab. w 4-ce i por-
tret autora.

Koniec środkom paliatywnym, początki wolności
medycyny, nauka nowa... i nauka dawna doktora O.
dla miłujących wolność. Kraków, nakł. autora, druk.
Wł. L. Anczyca, 18882, w 8-ee, str. 9ls

Mazurkiewicz Kazimierz, urodz. r. 1806
w Tuchowie w Galicyi; nauki gimnazyalne
pobierał w Tarnowie, medycyny uczył się
w Krakowie i Berlinie i tu w r. 1836 sto-
pień doktorski uzyskał, Wróciwszy do kra-
ju, był lekarzem przy górnietwie. w Suche-
dniowie; następnie przeniósł się w Hrubie-

rancuzkiego Stanisławy z Kaczkowskich By- -
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szowskie a od r. 1855 stale zamieszkał
w Lublinie. Znany był jako pediatra-ho-
meopata. Um. 14 lutego 1873 r.
De signis ex urina in morbis. Berolini, typ. Nie-

tackianis, 1836, w 8-ee, str. 40. Diss. inaug.
Owodnój puchlinie w szkarlatynie. (Tyg. lek.,

1848, Nr. 7).
Wścieklizna symptomatyczna. (Gaz. lek., T. III,

1867, str. 281—283).
Matuszewicz Andrzej, ur. na Litwie 1760

roku, do nauk lekarskich przykładał się
w Wilnie i tu 1797 r. stopień doktora me-
dycyny uzyskał. Mianowany profesorem.
w Wilnie, od r. 1802 wykładał chirurgią

„i położnictwo. Um. 1816 r.
O zapaleniu krtani krup zwanóm. (Dzien. wileń.,

T. II, str. 196. T. III, str. 280 (1805).
Przełożył dzieło Plenka (ob.). >

Matuszewski Hippolit, rodem ze Iiwowa.
Du cholóra-morbus. Paris, Rignoux, 1852, w 4-ce,

str. 59. These.

Matuszyński J., rodem z Warszawy.
Ueber die Natur und Behandlung des Weichsel-

zopfes. Tiibingen, ©. F. Osiander, 1834, w 8-ce, str.
VI. 38. Diss. inaug.
De Finfluence du nerf sympathique sur les fontions

des sens. Paris, Rignoux, 1837, w 4-ce, str. 44.
"These.

Mayzel Wacław, ur. we wsi Kunowie,
w powiecie opatowskim; średnie nauki po-
bierał w liceum św. Anny w Krakowie,
medycyny słuchał (1865 — 1870) w War-
szawie. W r. 1870 mianowany został asy-
stentem przy katedrze histologii we wszech-
nicy warsz. i dotąd obowiązki te pełni.

Poszukiwania nad powstawaniem ropy. Rozpra-
wa konkursowa uwieńczona złotym medalem przez
Wydział lek. Szkoły Głównój. (Klinika, T. V, 1869,
str. 97, 113, 129, 145, 165, 181, 197, 229, 245, 261).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. Jaworskie-
go, 1869, w 8-ce, str. IV, 92.
O ospie-—0 niedokrewności. (Wieniec, 1872).
O regeneracyi nabłonka i transplantacyi skóry.

(Medycyna, 1874, Nr. 19). i

O regeneracji epiteliai dielenii jader. (Raboty ła-
bor. med. fakult. warsz. uniwersiteta, 1878, wypusk
4, str. 1—127).
O szezególnych zjawiskach przy dzieleniu się jąder

w komórkach nabłonkowych. Doniesienie tymezaso-
we. (Medycyna, 1875, Nr. 45).
Ueber eigenthiimliche Vorgiinge bei der Theilung

der Kerne in Epithelialzellen. (Centralbl. f. d. med,
Wiss., 1875, str. 849).

Przyczynek do sprawy dzieleniasię jąder komórko-
wych. (Gaz. lek., T. XXI, 1876, Nr. 20).

Dalszy przyczynek do sprawy dzielenia się jąder
komórkowych. (Tamże, T. XXII, 1877, Nr. 26).
O pierwszych zmianach w jajku zapłodnionóm

io podziale komórek. (Pam. tow. lek. warsz., T.
LXXIV, 1878, str. 593—602). 5
O zjawiskach przy segmentacyi jajek robaków

(Nematoda) i ślimaków. (Gaz. lek., T. XXVI, 1879,
Nr. 4. Pam, tow. lek. wersz., 1879 str. 287).

Toż, po niemiecku w Carusa: Zoologischer Anzei-
ger, 1879, Nr. 29.

"Toż, po francuzku. (Bulletin de la sociótć de mó-
decine de Gand).

Prof. Herman Fudakowski—wspomnienie pośmier-
tne. (Tyg. powsz. 1878, Nr. 49).
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O mikroskopowóm badaniu wód.

Nr. 14).
O potrzebie mikroskopowego badania wód w ce-

lach hygjenicznych i o nitkowatym-grzybku wodnym,
erenothrix polyspora s. Kiikniana. Rzecz czytana
na bijologicznóm posiedzeniu Tow. lek. warsz., d. 23
września 1879 r. (Tamże, 1879, Nr. 21—28).
Wody warszawskich studzien wierconych. Wyni-

ki badań mikroskopowych. (Tamże, 1879, Nr. 22).
O wytrzymałości jajek pasorzytów. (Pam. tow.

lek. warsz., 1882, str. 164—167).
O czerwonćj wodzie źródła we wsi hojne. (Tam-

że, 1882, Zesz. II, str. 396—408).
Podaje sprawozdania (od r. 1878) z prac anato-

mieznych, histologicznych i embryologicznych pol-
skieh i rossyjskieh do czasopisma lipskiego: Jahres-
berichte iiber die
Physiologie.
Nadto przełożył dzieła: Liieke (ob.), Budge (ob. A

Pappenheim (ob.), Heitzmann (ob.), Darwin, Schen
(ob), Birch-Hirschfeld, Reclam (ob.). Brał udział
w przekładzie dzieł Niemeyera (ob.), Emmerta (ob.),
Oohnsteina (ob.).

Maxymowicz Andrzej, galicianus, prac-
ticus premiśliensis.
De cholera indica s. epidemica. Jenae, 1847, W8-ce,

str. 44. Diss. inaug.

- Mazaniec Stanisław, rodem z Krakowa,
lekarz lwowski, stopnie filozoficzne _Osią-
gnął w Krakowie w latach 1509 i 1512;
r. 1529 obrany został radcą miejskim.

Por. Zubrzycki: Kron. Lwowa, 152. Muczkowski:
Lib. promot., 148.
Mazur Filip, ur. r. 1838 w Włocławku,

do gimnazynm uczęszczał w Poznaniu
i w Trzemesznie, nauk lekarskich słuchał
(1855—1863) w Berlinie.
De eystitide. Berolini, 1863, w 8-ce, str. 32.

inaug. i
Mazurkiewicz Andrzej, ur. około 1775 r.

w Lubelskićm. Po ukończeniu pierwszych
nauk i akademicznych kursów w Zamo-
ściu, wsparty opieką i funduszem ordynata
Zamoyskiego udał się do Wiednia, gdzie
po kilku latach studyów stopniem doktora
medycyny zaszczycony został. Wróciwszy
do kraju, osiadł w Kraśniku i objął obo-
wiązki naczelnego lekarza ordynacyi Za-
moyskich. W krótkim czasie nabył: wiel-
kićj sławy jako zdolny lekarz a prawością
charakteru zjednał sobie szacunek po-
wszechny. Pelniąc z wyborów obowiązki
sędziego pokoju, marszałka zgromadzeń
gminnych,radcy wojewódzkiego, zgodnością
wywiązywał się z położonego w nim zaufa-
nia. . Po 80 latach pracy w Kraśniku, prze-
niósł się do nabytego przez siebie majątku

- Ostrowa, gdzie 1849r. wybudował obszerny
murowany dom, który przeznaczył na
szkołę elementarną i schronienie dia kalek
i starców a na utrzymanie tych zakładów
fundusz znaczny na własnym majątku wie-
ezyście zapisał. Umarł 15 grudnia 1854 r.

Mazurkiewicz Maciej, doktor filozofii
i medycyny, w czasie swego pobytu wPad-
wie był w r. 1635 asesorem nacyi polskićj.

(Zdrowie, 1878,

Diss.

Fortsehritte der Anatomie und.

Maxymowicz—Medwey.

Mazurkiewicz Michał.
De morphio. Vilnae, 1842, w 8-ee, str. 31. Diss.

inaug. ZA |
Mazurowicz Franciszek Teofil, rodem

z Wronek w W. Ks. Poznańskićm.
« These prósentóe le 20 juillet, 1840, par... 1) Du
tremblement  mereuriel. 2) Parallele de la ligature
et de la torsion des arteres. 3) Des partieularitós de
la structure de Toeil qui permettent 4 la vision de
s'exercer sur des objets placós A des distances tres
difterentes. 4) Comment reconnaitre la prósenee de
liodure de potassium dans le sel commun? Pavis,
Rignoux, 1840, w 4-ce, str. 44,

Mączewski Władysław, spółczesny lekarz
warszawski.

Tętniak części błoniastćj przegrody sercowćj.
(Aneurysma partis membranaceae septi ventrieulo-
rum). (Gaz. lek., 1882, Nr.1).

* Medico Józef (del).
Anatomia dla użytku malarzów i rzeźbiarzów uło-

żona przez Józefa, del Medico, prof. chirurgii w Rzy-
mie 1811 r., z włoskiego oryginału przełożona, przy-
piskami i dodatkiem zaopatrzona przezWojciecha
Gersona w Warszawie r. p. 1876. Tablice objaśnia-
jące w liczbie 338 wykonali litograficznie uczniowie
Szkoły Rysunkowój Warszawskićj: W. Kolasiński,
J. Konopacki, M. Kotarbiński, $. Masłowski, J. Owidz-
ki, J. Ryszkiewiez, K. Wawoczewski, L. Wiesiołow-
ski, L. Wyczółkowski, 8. Bakałowicz, K. Gołębiowski
iE. Pel. Wydana nakładem tłómacza. Warsza-
wa, Gebethner i Wolff, 1877, fol., str. 35, tab. 33.

Medycyna. Czasopismo tygodniowe dla lekarzy
praktycznych. T. IL. Warszawa, nakład D-ra J. Ro-
gowicza, w druk. J. Jaworskiego, 1873, w 8-ce, str.
VILL, 836. T. II, tamże, 1874, w 8-ce, str. VIII, 852.
T. III, Warszawa, czcionkami M. Ziemkiewicza,
1875, w 8-ce, str. IX, 832 T. IV. Redagowane i wy-
dawane przez D-ra J. Rogowicza. Warszawa, czeion-
kami M. Ziemkiewicza, 1876, w 8-ce, str. VIII, 860.
T VI, tamże, 1878, w 8-ce, str. VI, 832. T. VEIT, tame
że, 1879, w 8-ce, str. VI, 832. T. VIII, tamże, 1880,
w 8-ce, str. VI, 831. T.IX, tamże, 1881, w 8-ce,
str. VI, 848.

Medycyna. Czasopismo tygodniowe dla lekarzy
praktyków redagowane i wydawane przez D-ra Gu-
stawa Fritschego, T. X, Warszawa, druk. M. Ziem-
kiewieza, 1882, w 8-ce, str. VIII, 870.
Medyk doskonały czyli lekarstwo cale doświadezo-

ne na uleczenie defektów ludzkich także dla bydląt
różnych wielce skuteczne z rozmaitych ziół i zwie-
rząt zebrane a dla ludzkiey wygody nowo z druku
wydane. 1760, w 8-ce, str. 103. -

Medyński Napoleon Władysław, nauki le-
karskie ukończył w Wilnie, promował się
w r. 1839 do stopnia doktora medycyny
w Montpellier, około 1845 r. praktykował
w Cassis (dep. Bouches du Rhóne).
O błonie tęczowój oka. Kraków, 1838, w 4-ce.
Opis fizyologiczny karlicy Teofili Lewandowskiej.

Kraków, 1834, w 8-ee, str. 8. (Osobn. odb. z Kwar-
talnika nauk.). >
Morborum koltunosorum brevis monographia, eum

tabulis pietis. (Bulletin de socićtć med, chir. de Mont-
pellier par Fabrege, 1838, Nr. 1), 4
De la morphologie des corps hótórogones. Mont-

pellier, 1839.

Medvey Franciszek, dyrektor zakładu
hydropatycznego w Kisielce.
Hydrotherapia zastosowana do słabości akutycz-

nych ezyli gwałtownych. Lwów, nakł. aut., w druk.



Mejer—Merunowicz.

Zakładu Ossolińskich, 1864, w 8-ce,. 1 kart. spisu
rzeczy i 149 str. „ .

Mejer Dawid, lekarz z drugićj połowy
XVI stulecia; rady jego niekiedy zasięgał
Stefan Batory. Wiśniewski (Pomniki hist.
i liter. pol. T. III, str. 189) podaje, że M.
był uczniem Paracelsa.
Mejer Jonas, doktór medycyny i chirur-

gii. lekarz praktyczny w początkach .bie-
żącego stulecia w Kaliszu, przełożył na ję-
zyk polski: Hufelanda (Dobra rada...) (ob.),
a na niemiecki J. Franka (Annales) (ob.).

Meisner Jan Teodor, rodem z Torunia,
gdzie w 1689 r. rozpoczął zawód lekarsko-
praktyczny, w r. 1700 przeniósł się do
Gdańska, ale już 1704 r. wrócił do swego
rodzinnego miasta, będąc naznaczony jego
fizykiem. Um. w Toruniu 30 lipea 1711 r.

Por. Zerneke: str. 391. Gąsiorowski: T. II, 198.

Meisner Krzysztof, ur. w Toruniu 1602 r.,
w 1629 r. został fizykiem tego miasta, pro-.
fesorem gimnazyum, lekarzem królewskim.
Um. 1667 r.

Por. Gąsiorowski: II, 196. Zernecke: 280.

Mellar Jan, ze Smigla, stopień bakałarza
nauk wyzwolonych i filozofii otrzymał
w Krakowie w r. 1487. Na początku XVI
wieku wykładał naukę lekarską w akade-
mii Jag., a prócz tego był pisarzem miej-
skim.

Por. Roczn. wyd. lek., II, 46. III, 444. Oettinger:
1. e. str. 138.

Meller Jan Wilhelm, ob. Moeller.
Meller Jerzy, lekarz żyjący w XVII wie-

ku w Wilnie. Majątek jego wynoszący
180000 zł., przypadł 1680 r. na rzecz króla,
gdyż M. zmarł nie zostawiwszy testamentu
i spadkobierców.

Por. Kraszewski: Wilno, III, 218, 302.

Mellin Krzysztof Jakób.
Lekarstwa domowe czyli zbiór najlepszych, naju-

żyteczniejszych i najpewniejszych śrzodków zacho-
wania zdrowia ludzkiego oraz zapobieżenia choro-
bom w przyzwoitym ezasie, przez Krzysztofa Jakóba
Mellin, zasłużonego D-ra po długim doświadczeniu
na światło wydane. Kraków, nakładem Franciszka
Gertnera, 1802, w 8-ee, str. 174, nl. 5.

Toż. Edyeya druga. Tamże, 1831, w 8-ce, str.
LIB. |

Menceliusz Jan Krzysztof, w pierwszćj
połowie XVIII wieku praktykował w Ju-
liusburgu na Szlązku.
Vade mecum medicum to jest apteczka domowa

y podróżna, z którćy się doznać człowiek może pew-
nych lekarstw approbowanych y dostoynych na ule-
czenie nayznacznieyszych chorób służących aby czło-
wiek wtrefunku y przypadku trudnym tudzież w bra-
chunku (tak) medyka pewnego swym własnym mógł
być lekarzem, siebie od różnych przypadków preser-
wująć, w inszych niebezpiecznych nałogach krom po-
chyby wspomagając a na ezas długi przy zdrowiu
drogim zachowując; wszem w obec, którym życie
y zdrowie miłe szczerze podana przez... medycyny
doktora y praktyka wSląśku, w Juliusburku. W Lesz-
nie, Mich. Waw. Presser, 1734, w 8-ce, str. 4, 55i 6.

Por. Gąsiorowski: II, 374.
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Mende J., rodem z Warszawy.
De hypertrophia cordis. Turici, 1889, w 8-ce, str.

25. Diss. inaug.

Mendelsburg Henryk, spółczesny lekarz
krakowski.
Mięsak wrzecionowo-komórkowy (Sareoma fuso»

cellulare) mózgu, serea, płuca lewego, jelita cienkie-
go, gruczołów limfatycznych i skóry. Z oddziału
prof. Loebla w Wiedniu. (Przegl. lek., 1880, Nr. 51).

Nieco o antimerkuryjalizmie i jego zwolennikach.
(Tamże, 1881, Nr. 37, 38).

Listy z Wiednia. (Tamże, 1882).

Mendelsohn Maurycy, do medycyny przy-
kładał się w warsz. Szkole Głównćj. Obec-
nie jest lekarzem w Blidach w Algieryi,

Atetoza. Spostrzeżenie z oddziału prof. Proust'a.
* (Gaz. lek., T. XXIII, 1877, str. 129—134),

O szczepieniu krowianki podezas panowania epi-
demii ospy, na mocy spostrzeżeń poczynionych pod-
czas epidemii w Algierze. (Tamże, VT. XXV, 188,
str. 105—108).

Spostrzeżenia lekarskie w Algieryi. Zimniea.
(Tamże, T. XXVI, 1879, str.11 ,21,33,52, 73,161,171),
O odruchach ścięgnistych pod względem fizyolo-

gicznym i klinicznym. (Tamże, T. XXVIII, 1880, str.
31, 48, 51, 63).
Hómiathótose de la main droite. Epilepsie et he-

miplógie droite observóe A Blida. (Alger módical,
1878, Nr. 10, 11).

Etude sur I'excitation latente du muscle chez la
grenouille et chez homme dans etat sain et mala-
de. (Travaux du laboratoire de M. Marey 1879. Ar-
chives de physiologie,- 1880). Spr. Grossterna
w Pam. tow. lek. warsz., T. LXXVI, 1830, str. 903
do 910).

* Mercurialis Hieronim, (1530—1606),
prof. medycyny w Padwie, późnićj w Bo-
lonii i nakoniec w Pizie. Niektóre jego
dzieła wydali uczniowie: Uhrościejowski J.
(ob.) i Szeliga Wojciech (ob.).

Merczyński Emil, ur. w r. 1845 w Mar-
szowicach, w powiecie bocheńskim. Nauki
szkolne i uniwersyteckie odbył w Krako-
wie. Zaraz po otrzymaniu dyplomu doktor-
skiego w r. 1871, został mianowany sekun-
daryuszem w szpitalu powszechnym we
Lwowie ina tóm stanowisku pozostawał
lat 5. W r. 1876 towarzyszył ks. Sapiehom
w podróży po Włoszech i Egipcie. Od r.
18/7 jest dyrektorem szpitala dziecięcego
ś. Zofii we Iliwowie. Corocznie wydaje spra-
wozdania ze szpitala zostającego pod swoim
sterem.

Mertens Hans, aptekarz dworu Wlady-
sława IV, towarzyszył królowi w podróży
do Baden 1638r. Obowiązki aptekarskie
po Mertensie objął Hecker.

Merunowicz Józef, ur. w Czerniowcach,
nauk lekarskich słuchał we wszechnicy
Jag. itam w r. 1878 dyplom doktorski
osiągnął. Początkowo był asystentem krak.
kliniki lekarskićj. Udawszy się zagranicę,
oddawał się przeważnie w Lipsku pod kie-
runkiem prof. Ludwiga badaniom nauko-
wym. Po powrocie do Krakowa w r. 1875,
ubiegał się o stopień docenta prywatnego



814

farmakologii doświadczalnćj, ale jaż w roku
następnym osiadł w Stanisławowie jako
lekarz praktyczny. W grudniu 1878 r. mia-
nowany został koneepistą sanitarnym przy
Namiestnietwie Galicyi i na tóm stanowi-
sku dotąd pozostaje.

Z kliniki chorób wewnętrznych Uniw. krak. Zrost
„obu blaszek osierdzia jako przyczyna niedomykal-
ności zastawki dwukończystój. (Przegl. lek., 1878,
Nr. 21—24).

Porażenie odnóg po nagłóm otruciu arsenem. Sku-
teczność prądu przerywanego. (Tamże, 1874, Nr. I2).
Trzy przypadki zapalenia ochrząstny chrząstek

krtaniowych. (Tamże, 1874, Nr. 14, 15).
Złośliwe zapalenie okostny przebiegające z obja-

wami duru, bez widocznych przypadów miejseo-
wych. (Tamże, 1874, Nr. 20).
O wpływie środków wzniecających silny ruch ro-

baczkowy jelit na wydzielanie limfy, na podstawie
doświadczeń dokonanych w pracowni prof. Ludwiga
w Lipsku. (Rozpr. i spr. z pos. wydz. mat. przyr.
akad. nmiej., T. III, 1876, str. 1—37).
Ueber die chemischen Bedingungen fiir die Ent-

stehung des Herzschlages. Aus dem physiol. Insti-
tute zu Leipzig. (Berichte d. k. siehsisehen Gesell-
sehaft der Wissensch. 1875, str. 253—298).
O ehemieznych warunkach powstawania ruchów

serea. (Streszczenie rozprawy obszerniejszćj druko-
wanej w Rocznikach Saskiego Tow. naukowego).
(Przegl. lek., 1876, Nr. 16).
O fizyjologicznóm działaniu naparstnicy czerwonej.

(Tamże, 1877, Nr. 3).
O chemicznych warunkach ruchów serca. (Tamże,

1880, Nr. 47).
Czwarty wiec delegatów austryjackich towarzystw

lekarskich. (Tamże, 1880, Nr. 36, 37).
Pogląd na śmiertelność większych miast Galicyi

w r. 1849 i 1880. (Tamże, 1881, Nr. 12).
Śmiertelność w większych miastach w Galicyi

w r. 1881. (Tamże, 1882, Nr. 18, 20).
Merz Melchior.
De eolica. Vilnae, 1807, w 8-ce. Diss. inaug.

Messerschmidt Daniel Gottlieb, urodz.
w Gdańsku 1685 r.; ukończywszy nau-
ki lekarskie w Halli w r. 1713, wrócił do
ojczystego miasta. Polecony przez Breyna
Piotrowi W., udał się w r. 1717 do Peters-
burga; w latach 1719 — 1727 odbywał po-
dróż naukową po Syberyi. Um. w nędzy
w Petersburgu w r. 1735,43
De ratione praeside universae medicinae. Halae,

1715. Diss. inaug. R
Nadto wiele rozpraw dotyczących badań przyrod-

niczych Syberyi: Ornithologia, Iehtyologia. Isis si-
biriea. j

Por. Coll. med. chir. 1838, str. 18. Kaczkowski:
Hygiena, II, 28. Gąsiorowski: 1. e. II, 329. Richter:
Geschichte d. Med. in Russland, III, 143.

Messing Władysław, spólczesny lekarz
praktyczny w Kodzi, nauki lekarskie ukoń-
czył w Dorpacie r. 1877.
Anatomische Untersuchungen iiber den Testikel

der Sdugethiere mit besonderer Beriieksichtigung
des Corpus Highmori. Dorpat, 1877, w 8-ce. Diss.
inaug.

* Metzger Jan Daniel.
Zasady medycyny sądowćj. Z piątego wydania

niemieckiego przełożył Mikołaj Mianowski. Wilno,
„Zawadzki, 1823, w 8-ce, str. VIII, 412.

Merunowicz—Metzig.

Metzig Jan Henryk Chrystyan, gorliwy
obrońca narodowości polskićj w Poznań-
skióm, urodził się 20 maja 1804r. w Skwie-
rzynie, w powiecie międzychodzkim, z ojea
Mrnesta, komisarza sprawiedliwości i mat-
ki Elżbiety z Kotwiców. Wcześnie osiero-
cony: śmiercią ojca, wysłany był do Neuzel-
le, gdzie w klasztorze przygotowywał się
do pobierania nauk gimnazyalnych (1815—
1516). Gimnazyum ukończył w Berlinie;
tamże słuchał nauk lekarskich od 1822 r.
W r. 1826 został zaszczycony stopniem
doktorskim. Długi czas służył wojskowo
jako lekarz batalionowy.  Wystąpiwszy
z wojska, osiadł w Lesznie. M. jako prawy
obywatel, poczuwał się do świętego obo-
wiązku spółczucia dla narodu, śród którego
się urodził i nieraz podnosił swój głos
w obronie jego praw, deptanych i ponie-
wieranych przez Niemców. Umarł ten
wierny i szlachetny syn ojczyzny w Lesz-
nie 1 października 1868 r.
De bubonibus syphiliticis. Berolini, Petsch, 1826,

w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.

Das Kleid des Soldaten. Vom śrztlichen Stand-
punkte aus betrachtet. Kin Beitrag zur Kriegs-Hy-
o. Lissa, Giinther 1837, w 8-ce. str. XII, 158,

(AD.

Ein Beitrag zur Verstindigung iiber die Reformen
des preussischen Militir—Medicinalwesens. Lissa,
Giinther, 1845, w 8-ce, str. 57.

Gegen das Amputiren gleich nach schweren Ver-
letzungen. Kin offenes Denk-und Danksehreiben,
dem Herrn prof. Seutin zu Briissel im Namen der
Menschheit iiberreicht. Lissa, Griinther, 1857, w 8-cee,
str. 81, 1 tab.

Der modificirte Seutin'sche Verband; als vollkom-
menes Ersatzmittel der primiiren Amputationen nach
schweren Verletzungen. Ein Vortrag, am 20 Novem-
ber 1859 in einerVersammlung von Aerzten und Freun-
den der Wissenschaft zu Lissa gehalten. Mit An-
hang: Statuten des Seutin-Vereins. Berlin. Nieolai,
1860, w 8-ce, str. 64. :

Bericht iiber die am 29 Juli von J. zu Poln. Lissa
abgehaltene Jahres-Versammlung des Seutin-Ve-
reins. Lissa, Giinther, 1861, w 8-ce, str. 52.

Worte der Versóhnung an die Bewohmer des
Grossherzogthums Posen. Lissa und Gnesen, Giin-
ther, 1848, w 8-ce, str. 25.

Noch ein Paar Worte iiber das Grossherzogthum
Posen. Posen, Wojkowskische Buchhandlung, 1849,
w 8-ce, str. 20.

Suum cuique. Die rechte Antwórt auf die Polen-
und die grosse Zeitfrage. Zur Beherzigung fiir die

. ewopaischen Staatsminner. Hamburg, Hoffmann u.
Campe, 1856, w 8-ee, str. XVI i 208.

Die Zusammenkunft in Warschau und der europiii-
sche Oongress. Kin Nachtrag zu der Schrift Suum
enique. Die rechte Antwort auf die polnische und die
grosse Zeitfrage. Hamburg, Hofmann, Campe, 1861,
W 8-ee, str. 2, VIII i 142.

Die Wiederherstellung Polens durch einen euro-
piiischen Congress, als Nothwendigkeit fiir die frie-
dliche Zukunft Europas, fir die Kinigkeit Deutschlands,
fiw die Khre und Grósse Preussens und des Hauses
der Hohenzollern dargethan. Hamburg, Hoffmann,
Qampe, 1862, w 8-ce, str. V, 141.



Meyer—Mianowski.

Die wahre Lósung des preussischen Verfassungs-
wirren. Dem Hause des Abgeordneten empfohlen.
Hamburg, Hoffmann, Campe, 1863.
Die Polen-Frage im wahren Interesse Kuropas,

im Geiste der Civilisation beantwortet von Dr. J.Me-
tzig. Hamburg, Hoffman et Campe, 1863, w 8-ee, str.
XII, 132.
Faktische Berichtigungen und persónliche Bemer-

kungen in der Rede des H. Abgeordneten von Róder,
die polnische Frage, insonderheit die Demarkations-

> Lissa, Ernst Giinther, 1849, w 8-ce,
str. 63.

Offener Brief an den H. Abgeordneten Neureter zu
Frankfurt am Main. Lissa, 1848. w 8-ce.

Candidaten-Rede fiu seine Wahl in das Haus der
Abgeordneten gehalten in der Versammlung des li-
beralen Urwiihler-Vereins zu polnisch Lissa, 1861.
Vive la Pologne! Kin Weckruf an das traumbefan-

gene Europa 1867. Polnisch Lissa, 1867.

Meyer Karol Wilhelm, rodem z Litwy, sto-
pień doktora medycyny otrzymał w Wil-
nie w r. 1816; praktykował w Międzyrze-
czu na Wołyniu.
Hydrophobiae rabiosae historia. Vilnae, typ. Schol.

Piar., 1816, w 8-ee, str. 37. Diss. inaug.
U użytku tak zwanych angielskich mamek czyli

fiaszeczek do karmienia niemowląt. (Pam. lek. warsz.,
T. I, str. 47/—486).
O kurezu kołowatym, emprosthotonos zwanym.

(Pam. tow. lek. wil., W. II, 1821, str. 92—96).

* Meyer E.
Wykład chorób oczu. Przekład uzupełniony dzieła:

Traitó pratique des maladies des yeux pax le Dr. E.
Meyer. (Paris 1875) przez D-ra S. Kośmińskiego,
z 142 drzewor. w tekscie. Warszawa, w dr. Gaz. lek.,
1875, w 8-ce, str. VILI, 598.
Meyerson Samuel, spółczesny lekarz war-

szawski, ur. 1851 r. w Płońsku; w naukach
gimnazyalnych ćwiczył się w Toruniu
i Warszawie, od r. 1869 nauk lekarskich
słuchał w wydziale lekarskimUniw. warsz.,
r. 1874 stopień lekarza cum eximia laude
otrzymał. Tegoż r. naznaczony został or-
dynatorem przy klinice terapeutycznćj fa-
kultetowój uniw. warsz. Ogłosił:

Przetoka żołądka. (Gaz. lek., 1878, T. XV, str.
326, 337, 368).
O zastosowaniu kwasu salicylowego w chorobach

gorączkowych. (Pam. tow. lek. warsz., T. LXXIII,
1877, str. 321—236).
Korespondencya z Wiednia.

NL. 6, 5).
List z Paryża. (Tamże, 1883, Nr. 14).

Meza Teof. Sal. (de).
Wychowanie ciała i duszy dzieci. W Krakowie,

w drukarni Antoniego Grebla, 1790, w 8-ee, str. XI,
152. Ded. Piotrowi de Camillis Gherri, lekarzowi
Stanisława Augusta.

Męciński maa ur, w r. 1601, do
szkół uczęszczał w Lublinie, wyższe nauki
pobierał w akademii krakowskićj i tam
przeważnie oddawał się medycynie. Wstą-
piwszy w Rzymie do zgromadzenia jezui-
tów, filozofii słuchał w Kaliszu a w Eborze
w Portugalii teologii. W r. 16383 wypłynął
z Lizbony, jako misyonarz, do Azyi: bawił
w Malabarze, Malakce, Makao, Kochinchi-
nie, Kambodży, Manilli, opowiadając wszę-

(Medycyna, 1883,
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dzie słowo boże; znajomość medycyny byla
mu wielce w jego pracach przydatną. W r.
1642 przybył do Japonii; w Nangasaki
wtrącony do więzienia, w męczeński spo-
sób życie zakończył 23 marca 1648 r.

Por. Pamiętnik religijno-moralny, 1854, T. XXVII,
str. 152.

Mianowski Józef, ur. w Humaniu r. 1504.
nauk lekarskich słuchał w Wilnie, wy-
dział medyczny ukończył r. 1827, doktory-
zował się 1828 r. Tegoż roku został asy-
stentem kliniki lekarskićj. W lutym 1851
roku miał zwierzchni nadzór nad chorymi
i rannymi żołnierzami w szpitalu wojsko-
wym wileńskim, a równocześnie wykładał
fizyologią. Te same obowiązki spełniał
iw akademii medyko-chirurgicznój wileń-
skiej, W r. 1837 bawił z polecenia rządu
za granicą. Po powrocie do Wilna 1839 r.,
został profesorem adjunktem kliniki lekar-
"skiój i wykładającym fizyologią; w stycz-
niu 1840 r. objął katedrę fizyologii jako
profesor zwyczajny. W styczniu 1842 r.
został powołany do wykładu fizyologii
w akad. med. chir. w Petersburgu i mia-
nowany głównym lekarzem 2 szpitala woj-
skowego lądowego, w oddziale chorób we-
wnętrznych. Odtąd przez lat 18 rozwijał
w stolicy nad Newą bardzo ruchliwą dzia-
łalność głównie jako lekarz szpitalny i le-
karz dworu cesarskiego, posuwając się c0-
raz dalej w hierarchii dostojeństw. W 1860
roku jako emeryt, profesor zasłużony, opu-
ścił Petersburg i przeniósł się na mieszka-
nie do Włoch, ale nie na długo. W r. 1862
powołany, objął obowiązki rektora szkoły
głównój warszawskiój i na tóm stanowisku
pozostał do r. 1869. Umarł we Włoszech
w inigalii w styczniu 1879 r.

Diss. inaug. medico-chirurg. de tetano, obserya-

tiones tres eum epierisi exhibens. Vilnae, Gliieks-
berg, 1828, w 8-ce, str. 51.

Zdanie sprawy z dziejów kliniki medyczney przy
Cesarskim Uniwersytecie wileńskim, pod przewod-

nictwem prof. Jędrzeja Sniadeckiego, w pierwszym

kwartale 1829/30 r. (Dz. med. chir. i farm. Wilno,
T. I, 1830, str. 39—65). '

Observationes ex aetis medici instituti elinici vil-
nensis a. 1834—1835 depromptae. (Oollectanea... Vil-
nae, 1838, str. 233—250)

Zawiera:

Generaliora de morborum ab a. 1854—37 observa-
torum indole.

Catalepseos, a quinque diebus durantis, sanatio.
De tartari emetici eontra laryngitidem efficacia.
Delirium tremens intra paucos dies per magnas

doses opii sanatum. i
Paralysis universi fere eorporis, extracto rhois

toxieodendri sanata.

Salicinae contra febres intermittentes usus.
Intoxicatio per phallum eseulentum.
O siarku rtęci (aethiops mineralis) jako środku le-

karskim, skutecznym w: cholerze. (Gaz, lek., T. X,
1871, str. 449—454).
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O złamaniach kości. Wilno, J. Zawadzki, nakł.
autora, 1837, w 8-ce, T.I, str. 4, 18, 210, 3 tab. T.
LI, str. 270, 10 tab.
(Wiżerunek z któtkim życiorysem znajduje się

W Tyg: ill. 1865, Nr. 286 i w Kłosach, 1866, Nr. 55).

Mianowski Mikołaj, do nauk lekarskich
przykładał się w Wilnie, gdzie 1807 r. sto-
pień doktora medycyny otrzymał. W r.
181211813 wykładał w Wilnie anatomią
i fizyologią w zastępstwie Lobenweina,
który wówczas bawił w Petersburgu; pó-
źnićj był profesorem akuszeryi, dziekanem
1 zastępcą rektora a od 1840 r. rektorem
medyko-chirurgicznćj akademii wileńskićj.
Umarł w Wilnie 1844 r. Wydał:

— Diss. therapiam febris nervosae exhibens. Vilnae,
Zawadzki, 1807, w 8-ce, str. 40.
O zapaleniu mózgu potajemnóm. (Pam. tow. lek.

wil, T. I, 1818, str. 136—144),
Historya anewryzmatu aorty lędźwiowej. (Tamże,

str. 191—204).
Wiadomość o chorobach, które panowały w Wil-

niei w jego okolicach od początku r. 1817 aż do r.
1820 wyjęta z dzienników Ces. tow. med. wil. (Tam-
że, T. II, 1821, str. 1—24).

Postrzeżenie zapalenia błon mózgowych śmiercią
ukończonego. (Tamże, str. 120—126).

O prawach i zaszczytach niewiast brzemiennych,
tudzież o ich obowiązkach. (Tamże, 'T. II, 1821, str.
197—239).

Przypadek pękniętćj podczas porodn maciey (rup-
tura uteri). (Tamże, str. 257—265).

Postrzeżenie rozszerzonego łuku aorty Śmiercią
ukończonego. (Dziennik med. chir. i farmacyi, Wil-
no. 1822, T. I, str. 77—88).

Wiadomość o chorobach w Wilnie r. 1820, 1821,
1822 panujących lub od członków postrzeganych,
wyjęta z dziennika Towarzystwa. (Tamże, str. 177—
184, 545—549, 741—749. T. I, 1830, str. 138 —149),
Wiadomość o życiu i pracach uczonych Jana Piotra

Franka. (Tamże, str. 749—774).
Uwagi nad dobywaniem miejsca niewieściego przy

porodzie. (Tamże, 1823, T. 1I, str. 6—21).

O pijaństwie i jego wpływie na ciało ludzkie. Wy-
ciąg z dzieła Trottera—Hoffbauera. (Tamże, str. 43
do 56).
Nauka sztuki. położniczój dla niewiast. Wilno,

nakł. i druk, Zawadzkiego, 1818, w 8-ce, str. VI,
XII, 290.

Toż. Wydanie powtórne. Wilno, J. Zawadzki,
własnym nakładem, 1825, w 8-ce, str. VIII, 2, 474.

Wiadomość o J. F. Niszkowskim. (Wizerunki
i roztrząsania nauk., T. XIX, str. 27).

Przełożył dzieło Metzgera (ob.).

„Miastowski Piotr, lekarz kijowski, sto-
pień bakałarza nauk wyzwol. uzyskał
w Krakowie 1574 r.

Por. Oettinger:... 202.

Miączyński, Jan, doktór medycyny, rajca
krakowski, wykładał nauki lekarskie w aka-
demii krakowskićj w drugićj polowie XVI
stólecia. W r. 1575 miał sobie poruczony
ster obrony trzecićj i czwartój baszty kra-
kowskićj. Umarł 1580,

Por. Paprocki: Herb. p R. 703. Grabowski: Da-
wne zabytki m. Krak., 54. Roczn. wydz. lek., II, 46.
III, 445.

Mianowski—Michalski.

Michaelis Zygmunt Józef, rodem z Grodna,
promował się do stopnia doktora medycy-
ny w Montpellier 25 sierpnia 1834 r.

Quelqtes considćrations sur Verysiptle phlegmo-.
neut. Montpellier, J. Martel, 1834, w 4-ce, str. 15.

Michalczewski Walery, ur. 1836 r. w Ja-
nikowicach w Polsce kongresowój, nauki
gimnazyalne i lekarskie ukończył w Kra-
kowie (1857); uzyskawszy potwierdzenie
stopnia naukowego w Warszawie, wyje-
chał za granicę, gdzie doskonalił się w sztu-
ce lekarskićj. W czasie wojny prusko-
austryackićj miał sobie powierzony szpital
z rannymi 1866r.; w 1868 r. osiadł w Słom-
nikach, gdzie 25 kwietnia 1871 r. życie za-
kończył,

Por. Klinika, T. VIII. 368.

Michalski Andrzej, stopień doktora me-
dycyny otrzymał w Paryżu w r. 1842; pó-
źnićj przez lat 25 był lekarzem w Vierzon
(Cher) na drodze orleańskićj. Um. w r. 1871,
przeżywszy lat 67,

Rapport sur un cas de desarticulation seapulo-hu-
mórale. 1. Quelles sont les maladies de la peau, qui
consistent dans une coloration? Ktablir les caracteres
de ces maladies. 2) De Iimperforation du rectum.
8) Indiquer les principales espeees d'exeurvations
de Ićpine ou dóviations postórieures et les earactt-
res distinetifs propres 4 chacune d'elles. 4) Quelle est
Paetion des matidres animales sur les sels de mer-
eure? These de doctorat. Paris, Rignoux, 1842,
W 4-66, str. 47.

Michalski Artur, stopień doktorski osią-
gnął w Paryżu r. 1869; obecnie praktykuje
w Villiers.
De la móthode hypodermique ou des injections

sous-cutanóes. Paris, libr. A. Delahay, 1869, w 8-ce,
str. 96.
Tumeur óreetile veineuse de la muqueuse labiale,

ligature, gućrison. (Gaz. des. hóp., 18/1, Nr. 81).
Polydactyle, doigts surnumóraires du bord eubital

des deux mains. Ablation. Gućrison. (Tamże, 1871,
Nr. 82).
Du sevrage, eonseils A ma fille, aux jeunes metres

et aux nourrices. Paris, Delahaye, 1876, w 8-ce,
str. 25. ;

Michalski Franciszek, ur. w r. 1805 w Po-
znaniu, naaik lekarskich słuchał od r. 1826
na wszechnicy wrocławskićj. Otrzymawszy
stopień doktorski 13 grudnia 1830 r., przy-
był do Warszawy, gdzie pełnił slużbę
w szpitalu wojskowym. W r. 1832 wrócił
do W. Ks. Poznańskiego i r. 1834 mia-
nowany został fizykiem obwodu węgro-
wieckiego.

De epilepsia. Vratislaviae, typ. G. Th. Korn,
1830, w 8-ce, str. 31. Diss. inaug.

Michalski Jan Józef.
De inflammatione tunicae mucosae tractus ali-

mentarii follieulosa. Gryphiae, typis F. G. Kunike,
1839, w 8-ce. Diss. inaug.

Michalski Ludwik, ur. w r. 1852 w Chełm-
nie, ukończywszy gimnazyum w mieście
rodzinnćm, w latach 1871—1872 oddawał
się teologii, późnićj (1872—1876) przykła-
dał się do medycyny w Gryfii.



Michał —Michelis:

Experimentelle Beitrige zur Frage iiber die Be-
deutung der halbzirkelfórmigen Kaniile des Ohrlaby-
rinths. Greifswald, 1876, w 8-ce, str. 29. D. inaug.

Michał z Chojdzieża, ob. z Chojdzieża
Michał.

Michał z Głogowa, ob. z Głogowa Michał.
Michał ze Lwowa. ob. ze Lwowa Michał.
Michałowicz Teofil Mateusz, rodem z War-

szawy, promował się do stopnia doktora
medycyny 14 stycznia 1837 r. w Montpel-
lier.

Diss. sur l'emploi de la machine de Sauter dans le
traitement de la jambe ou IFhyponarthócie jambiżre.
Montpellier, Ricard,1837,w4-ee, str. 24, 1 tab. Thtse.

Michałowski Feliks Władysław, ur. w r.
1813 w Lublinie; odbywszy nauki szkolne
w mieście rodzinnóm, wstąpił na wydział
lekarski uniw. warszawskiego; wypadki
w r. 1831 przerwały mu bieg nauk. Wy-
szedłszy za granicę, słuchał nauk lekar-
skich w Montpellieritam 29 grudnia 1835
roku stopień doktorski osiągnął. Następnie
praktykował w Saint-Etienne, gdzie był
lekarzem przy kopalniach węgla, prezesem
towarzystwa lekarskiego departamentu
Loary, wiceprezesem towarzystwa agrono-
micznego, przemysłowego, nauk i sztuk
tamże. Po czterdziestoletnićj pracy prowin-
cyonalnćj, przeniósł się do Paryża, gdzie
dotąd przebywa.
De la parole, essai próećdć d'ćtudes sur la voix.

Montpellier, Rath, 1635, w 4-ce, str. 43. These.
Unitć et la eonfusion des langues. Saint-Etienne,

impr. Thóolier, 1857, w 8-ce, str. 202. (Osobn. odb.
z Annales de la societć d'agrieulture...).
De quelques difficultós relatives «aux thóories ac-

tuelles de la cireulation. Montpellier.
Le Slave et le Breton. Saint-Etienne, 1861,w8-ce,

str. 122. (Osobn. odb. z Annales de la soc. d'agri-
culture).

Note sur les plus anciennes langues de la France,
lue au eongrós scientifique pendant la session de 1862
4 Saint-Etienne. Lyon, imp. Vingtrinier, 1863,
w 8-ce, str. 15. (Osobn. z Revue du Lyonnais).
La beautć signe de santć. Confórenee a I'hótel de

ville de Saint-Ktienne, le 3 mars 1867. Saint-Ktien-
ne. impr. Thćolier, 1867, w 8-ee, str. 25.

Origines celtiques. Saint-Etienne, impr. Thóolier,
1670, w 8-ce, str. 44.
Dix ans de pratique módieale.

, Vestiges dans les langues europóennes des inva-
sions orientales. Lu au congrós des orientalistes
A Saint-Etienne. Saint-Etienne, impr. Theolier, 1876,
w 8-ce, str. 51. :
Mowa nasza i lud. Warszawa, w druk. J. Berge-

ra, 1881, w 8-ee, str. 180.

Michałowski Adam, młodszy brat Feliksa,
ur. w Lublinie 1827 r.; do gimnazyum
uczęszczał w rodzinnóm mieście, medycyn
słuchał w Moskwie (1845—1850) i w Pa-
ryżu. W ezasie wojny krymskićj, dwa lata
pracował w szpitalach wojskowych w Ru-
munii, Bessarabii i Mikołajewie. W latach
1857—1866 pełnił służbę lekarską w szpi-
talu ś. Jana Bożego w Lublinie, a nadto
(1864—1869) był lekarzem tego miasta.

317

Obecnie zajmuje się wykonawstwem lekar-
skióm w Brzezinach.

Michałowski Ignacy Paweł, stopień dokto-
ra filozofii osiągnął wKrakowie r. 1701; do
stopnia doktora medycyny promował się
w Padwie. Do wydziału lekarskiego aka-
demii krak, wcielony został 7 września
1718r. Nadto był matematykiem, sekre-
tarzem. królewskim i rajcą kazimierskim
a późnićj krakowskim, W latach 1716—
1728 wydawał kalendarze w Krakowie
a późnićj 1735 — 1745 we Lwowie. W ka-
lendarzu z r. 1721 znajduje się jego trakta-
cik o włosach i kołtunie.

Quinta essentia e scientiis et rebus omnibus modo
chymieo extracta medicina stylo oratorio demonstra-
ta. Oracoviae, typ. Ign. Ant. Hebanowski, 1718,
k. nl. 6. Dise. pro loco.
De ietero s. morbo regio. Oracoviae, typ. Ign. Ant.

Hebanowski, 1718, fol., str. 4.
Sermo ad sereniss. Augustum III. 1735, w 4-ce.
Por. Roezn. wydz. lek., II, 51. III, 446, VII, 44.

Eneyklop. Orgelbr. XVIII, 472.

Michałowski Jan Jakób, stopień doktorski
osiągnął w Królewcu 14 października
KOS:
De principio plantarum odoratarum.

1188, w 4-cee. Diss. inaug.
Toż, po niemiecku w Hochheimera: Sammlung von

Abhandlungen aus der Chemie, 1793.

Michałowski Jan, rodem z Brzeżan.
De pliea polonica. Viennae, 1844, w 8-ce. Diss.

inaug. ; $
Michałowski Stanisław, spółczesny le-

karz zamieszkały w Łomży.
O wściekliznie. (Tyg lek., 1863, Nr. 5).
Uleczenie paraliżu, od długotrwałego gośćwa po-

chodzącego, użyciem rośliny Rhus toxicodendron.
(Tyg. lek., 1859, Nr. 42). i

Gorączka pokrzywkowa powikłana błonicowóm za-
paleniem gardła. (Gaz. lek., T. VIII, 1870, str. 825
do 830). ;

Zapalenie kiszki stoleowój spowodowane trauma-
tyzmem PES kości. (Tamże, T. XI, 1871, str.
387—392). z ;

Michelis Jakób Feliks, za rządów pru-
skich był w Białymstoku pierwszym ase-
sorem chirurgii deputacji lekarskićj i ka-
mery sanitatis, lekarzem Braniekiej, ka-
sztelanowej krakowskiej; później, za rzą-
dów rosyjskich, został mianowany człon-
kiem białostockiego lekarskiego wydziału
i dyrektorem szkoły akuszeryjnej, założo-
nój w Białymstoku w r. 1811. (Szkoła ta
istniała do r. 1837). Umarł w r. 1820.

Krótka nauka dla akuszerek po prowincyach. Za
najłaskawszą approbatą i zezwoleniem departamen-
tów lekarskiego i skarbowego J. K. Mei, p. N. M.
przetłomaczona i wydana przez... Supraśl przy Bia-
łym Stoku, 1800, w 8-ce, str. 146 i IX.

Krótka nauka dla pospólstwa w czasie panującćj
ospy. Supraśl, 1801, w 8-ce.
Kurzer Unterrieht fiir das Landvolek in der Po-

eken Noth, unter specieller Genehmigung der Hohen
Kóniglichen Preuss. Landes Behórden. Verfasst und
herausgegeben vo I. F. von M... Hfr. und ersten As-
sesori Chirurgiae ete. Suprasl, 1801, w 8-ce, str. 55.

Regiomonti,
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Krótka nauka dla pospólstwa w czasie panującćj
ospy. Za szczególniejszym zezwoleniem najwyższych
Władz krajowych N. K. IMei Pruskiego, napisał
i wydał I. F. de Michelis, Cons. I. K. M.i pierwszy
assesor chirurgii. Supraśl, w druk. XX. Bazylianów,
1803, str. 66. '
Rozprawa historyczna o sztuce położniezćj, jey

wzroście i potrzebie wydoskonalenia onóćy, w dzień
rocznicy wstąpienia na tron Aleksandra I,. d.12
marca 1811 r., przy otworzeniu nowo erygowanćj
szkoły akuszeryi miana przez... Wilna, druk. J. Za-
wadzkiego, 1811, w 8-ce, str. 54.
Nauka położnicza napisana przez... Wilno, Za-

wadzki, w druk. nowój, 1819, w 8-ee, T.I, str. IX,
258. T. II, str, 285.

Nadto przełożył Aug. G. Richtera: Zasady czyli
początki gruntowne chirurgii. Dzieło miało wyjść
wa tomach w druk. Grreblowskićj w r. 1/98.
/Michiński Jan, rodem z Krakowa, dyplom

doktorski otrzymał w Montpellier 26 sierp-
nia 1833 r.

Dissertation sur Ihydropisie en gónćral. Mont-
pellier, X. Julien, 1833, w 4-€e, str. 15.

Michniewicz Felicyan.
„ Die Quetschung als chirurgische Operation in
ihrer neuesten Form. Dorpat, Schiinmans Wittwe und
O. Mattiesen, 1863, w 8-ce, str. 67, Diss. inaug. >

Michniewski Jan Chrz. rodem z Wiślicy.
Du placenta en gónćral. Thtse. Montpellier,1837.

Michniowski ZO Antoni, ur. 1838 r.
we wsi Stężycy w Lubelskióm, nauki gim-
nazyalne kończył w Lublinie, medycyny
od 1855 r. słuchał w akademii petersbur-
skićj. Uzyskawszy dyplom r. 1861, pozostał
jeszcze przy akademii trzy lata, w ciągu

- których poświęcał się wyłącznie chirurgii.
Następnie jako lekarz szpitala sióstr Miło-
sierdzia i lzmaiłowskiego w Petersburgu

„ oddawał się z zamiłowaniem anatomii pa-
tologicznój; od r. 1864 do 1868 dokonał
około 2000 sekcyj patologicznych. Wydał
dwie rozprawy treści chirurgicznćj w języ-
ku rosyjskim i w tymże języku począł
1865 r. wydawać pismo tygodniowe „No-
winy (Nowosti) lekarskie". Zmarł 26 wrze-
śnia 1868 r. z ropnicy w skutek zakażenia
się przy sekcyi trupa tyfusowego.

Badania nad: gojeniem się oderwanych końców
długieh kości, 1864.. Diss. inaug.
0 odejmowaniu osteoplastycznóm kości udowój.

Midowicz Joachim.
Ueber die Sehliisselbeinbriiehe und deren Behand-

lung, mit Hilfe einer neuen von Dr. Ludwig Bier-
kowski, Prof, der theoretischen und praktisehen Chi-
rurgie an der Jagellonischen Universitit zu Krakau,
erfundenen, Sattel genannten, Vorrichtung, nebst An-
gabe, gegenwirtig noch iiblicher Methoden, Śchliis-
selbeinbriiche zu heilen. Wien, O. Ueberreuter, 1841,

- W 8-ce,str. 48, 1 tsb. Diss. inaug. $ ;

m Miechowa Maciej, zwykle Miechowitą
zwamy, znakomity dziejopis, lekarz i hojny
nauk krzewiciel, ur. w r. 1456 w Miecho-
wie, z ojca Stanisława, tamecznego miesz-
czanina. Zapisany do album akademii jag.
Wr. 1473, stopnie filozoficzne osiągnął
w latach 1476 i 1479, Wjakićj akademii
i kiedy dyplom doktora medycyny otrzy-

Michiński—z Miechowa.

mał, dotąd z pewnością nie wyśledzono;
również nie wiadomo, kiedy został wcielo-
ny do wydziału lekarskiego w Krakowie.
Wrócił do kraju w r. 1485; w r. 1499 po-
wtórnie krótki czas bawił we Włoszech
dla jubileuszu ogłoszonego przez papieża
Aleksandra VI. Wr.1500 wykładał Thegni
Galeni; w latach 1501—1519 siedm razy
dostojeństwo rektorskie piastował. W la-
tach 1507 1 1508 był podkanclerzem aka-
demii. Wsławiwszy się biegłością w sztuce
lekarskićj, został powołany na nadwornego
lekarza króla Jana Olbrachta a po jego

, śmierci Zygmunta I. Obowiązki lekarskie
sprawował także przy Władysławie, królu
czeskim i węgierskim a nawet wr. 1503
czas niejaki w Budzie przebywał. Przyjąw-
szy suknię kapłańską, został kanonikiem
katedralnym krakowskim. Znacznych do-
chodów z kanonii, dworskiego urzędu
i praktyki prywatnój używał hojnie na
krzewienie oświaty i cele dobroczynne.
W r. 1505 przeznaczył fundusz 600 duka-
tów na drugą katedrę lekarską płatną.
W r. 1522 powiększył dochód katedry
astrologii zapisem 12 grzywien rocznie,
przyczóm podał warunki, zmierzające do
pilnój uprawy tój nauki. .Wystawił szkoły
murowane u ś. Szczepana (1502), u ś. Anny
(1511), uś. Floryana i u WW. Świętych.
Ziałożył również szkołę w Miechowie. Na
utrzymanie tych szkół stosowny fundusz
przeznaczył. Szpital (przytułek) zalożony
w początkachXV wieku, z gruzów podźwi-
gnął i odpowiednim funduszem opatrzył.
W r. 1522 swym nakładem odbudował
sale biblioteczne w kollegium większóm
profesorów; odnowił kollegium jurydyczne.
Wr. 1520 wymurował oo. Paulinom na
Skałee bibliotekę i licznym ją zbiorem
ksiąg zbogacił. Wystawił kaplicę w bursie
Jana Isnera. Pełen zasług żywot zakończył
8 września 1523 r.; pochowany na Wawelu.
Fructuosa doctrina de sanguinis missione deque

nonnullis aliis probatissimis atque salutaribus re-
mediis adversus horrendam pestilentiae luem singulis
hominis eidem obnoxiis non solum utili; futura ve-
rum etiam Summe necessaria. OCraeoviae, 1503,
w 4-ce, k. 6. (Haller). Juszyński widział jelen
egzemplarz tego dziełka,

Excellentissimi viri Mathie de Miechow, artium et
medecinae doctoris, contra sevam pestem regimen
aeeuratissimum. Atprimum ad divos Sebastianum et
Rochum devote premittuntur orationes. Na końcu:
Vale felix: meque inter tibi charos numera et com-
plectaris. Colleetum et impressum Cracovie, 1508,
w 4-ce, k. nl. 6. (Drzeworyt: Chrystus na krzyżu,
a obok $w. Sebastian i Roch),

ś s Cracoviae, apud Joh. Haller., 1508, w 8-ee,
„ nl. 8.
Toż, tamże, 1518.
Contra sevam pestem regimen accuratissimum. De

remediis partieularibus praeservativis a tali labe
extractis ex quodam libello (Flagellum dei intitula



z Miechowa—Mieczkowski.

to) de preservatione, ac curatione pestis edito. Ora-
coviae, apud Florianum, 1527, w 8-ee, k. nl. 20.

Conservatio sanitatis. Josephi Czimmermanni era-
eoviensis, anno suę ętatis deeimo quinto. Immatura
editio in immortalem eandorem illius mągni mediei
doctoris Mathię de Miechow. Craeov., H. Vietor,
1522, k. nl. 35. Drzeworyt przedstawiający dwóch
świętych z napisami: nad jednym S. Cosmas, nad
drugim S. Damianus.

"Toż, tamże, H. Vietor, 1512.
Editio venerabilis D. Mathie de Miechow, artium

et medicinae doetoris eximii, canoniei eracoviensis
ete. pro eonseryanda hominum sanitate familiarissi-
mo eollecta stilbo. Josephi Czimmermani Oraco-
viensis. Anno suae aetatis decimo quinto. Immatura
aeditio, in immortalem eandorem illius magni mediei
Doetoris Mathiae de Miechow. Na końeu: Impressum
Cracoviae per Mathiam Scharfienberg, a. 1535,
W 8-ee, k. nl. 68. Nicolaus Jaskerus Senatus Oraeov.
seceretarius letori salutem.

Tractatus de duabus Sarmatiis asiana et europia-
na et de contentis in eis. Cracoviae, J. Haller, 1517,
Ww 4-ce, k. nl. 34.

Toż, Augustae Vindelicorum, 1518.
Deseriptio Sarmatiarum asiane et europiane et

eorum que in eis eontinentur. Cracoviae, J. Haller,
1521, w 4-ce, k. nl. 36. Mylny rok 1512. Drzeworyt
przedstawiający bitwę Polaków z Tatarami.

Toż, przedrukowane w dziele: Novi orbis regionum
et insularum veteribus incognitarum deseriptio. Ba-
sileae, 1532. Inne wydania: 1587, 1555, 1582.

Toż, przy dziele: Epitome orbis terrarum. Venetiis,
2, :

Toż, w zbiorze Pistoryusza: Corpus historiae Pol.
Basileae, 1582.

Toż, w zbiorze Mitzlera.
"Toż, w tłomaczeniu niemieckióm Joh. Mair von

Eekh. Augsburg, 1518, w 4-ce, k. nl. 57. Inne wy-
danie w Strasburgu, 1534.

"Toż, w przekładzie polskim Andrzeja Glabra
z Kobylina p. t.: Polskie wypisanie dwoiey krainy
świata, którą po łacinie Sarmatią, takoż y lud tam
przebywaiąci zową Sarmate, iakoby zawsze gotowi
a zbroini. Gdzie też objawione są niektóre dawne
dzieje polskie. Z wypisania D. Macieja Miechowity
dopiero wyłożone. Kraków, Fl. Ungler, 1535, w 8-ee.

Wypisanie dwoiey. sarmatskiey krainy, iedney
która leży w Aziey, ściągające się ku wschodowi słoń-
ca, drugiey która w Europie ku północy a ku zacho-
dowi się ściągając. Przez Doktora Macieja Miecho-
witę łaciną wypisane a ku pospolitemu człowieka
pożytku na polską rzecz wyłożone. Kraków, Marek
Scharfienberg, 1545, w 8-ee, k. 16 istr. 116.

Toż, Kraków, H. Vietor, 1541.
'Doż, w przekładzie na język włoski: Historia delle

due Sarmatie, tradotta per il signor Annibale Mag-
gi. Venezia Gab. Giolito de'Ferrazi, 1561, w 8-cee,

"str. 182. Inne wydania, 1562, 1594. A także w dwóch
wydaniach Navigazione raecolte dal Ronursio. Vene-
zia. Giolito, 1583, 1584.

Chroniea Polonorum. Contenta: De vetustatibus Po-
lonorum lib. I. De Jagellonum familia lib. II. De Si-
gismundi regis temporibus lib. III. Cracoviae, H.
Vietor, 1521. w 4-ce. Po raz pierwszy wyszło to dzieło
u Vietora r.1519, leez senat polski nie pozwolił go roz-
powszechniać. Po przerobieniu ostatnioh czterech ar-
kuszyiprzedrukowaniu, puszezono je w obieg r. 1521.
Al. Hirschberg (1874) a za nim J. Szujski w T. II

zE rerum poloniearum (str. 257—285) ogłosił
dość liczne różnice zachodzące między obu wyda-
niami.

Toż, w zbiorze Pistoryusza, 1582, T. III.
Toż, przekładzie włoskim Hannibala Maggi. We-

necya, 1562.
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Wedle podań niektórych bibliografów M. miał
jeszeze napisać: Dodatki do historyi biskupów krak.
Długoszai Odparcie na pismo o Polsce Eneasza Syl-
wiusza,

Slady praktyki lekarskićj M. przechowały się w rę-
kopisie po Melsztyńskich, znajdującym się w zakła-
dzie nar. im. Ossolińskich we Lwowie.

Por. Chodynieki: 1. e. II, 111. Bentkowski: 1. e. II,
628, 637. Lelewel: Bibliogr. ksiąg. I, 100, 170. Pis-
torius: I, 121—150. II, 1—259, 688. Mizler: Collectio:
I, 700. Sołtykowicz: l. e. 269—285. Wiszniewski:
1 e. TV, VIE. VIII. IX. Roczn. warsz. tow. przyj. nauk.
VII, 175. XI,9. XIV, 255. Łukaszewicz: Historya
szkół, II, 27. Wizerunki i roztrząsania, 1839, "TL.
XLVIII. str. 130. Starowolski: Mon., 24. Bielski:
Kronika (wyd. Turowskiego), str. 1025. Liske X.:
Encyklop. kościelna, T. XIV, str. 294. Lukas Stan.:
Rozbiór podługoszowćj części Kroniki Bernarda Wa-
powskiego, w Rozprawach wydz. hist. filoz. akad.
umiej. T. X, 217—232. Torański J.: w Gaz. warsz.,
1857, Nr. 62.

Miecz, lekarz wojska rosyjskiego.
Wpływ ospy na przebieg cholery. (Tyg. lek.,

1855, Nr. 48).

Mieczkowski Leon, ur. w r. 1846 w Nie-
ciszewie, w W. Is. Poznańskióm, nauki
gimnazyalne pobierał w Chelmnie, do me-
dycyny przykładał się od r. 1864 w Wro-
cławiu a późnićj w Berlinie. '

Fiinfzig Falle von Eelampsie. Berlin, G. Lange,
1869, w 8-ce, str. 39. Diss. inaug.

Mieczkowski Leopold Hipolit Kassyan,
ur. 13 sierpnia 1833 r. we wsi dziedzicznój
Giborzu pod Lidzbarkiem w Prusach za-
chodnich; ukończywszy nauki gimnazyalne
w Chelmnie w r. 1853, tegoż roku. zapisał
się na wydział lekarski uniwersytetu ber-
lińskiego; w r. 1854 przeniósl się do Wro-
cławia, w r. 1855 do Wiednia, w r. 1856
wrócił do Berlina i tam w r. 1857 stopień
„doktora medycyny otrzymał. W r. 1858
złożył egzamin lekarski państwowy. Po
krótkim pobycie w okolicach rodzinnych,
przybył w r. 1859 do Mławy, uzy-
skawszy poprzednio pozwolenie do prakty-
ki lekarskićj w Królestwie Polskićm; w r.
1860 zamieszkał w Bieżuniu, gdzie w la-
tach 1868 i 1864 niósł skuteczną pomoc
licznym rannym. Po półtorarocznój wy-
cieczce naukowój za granieę, osiedlił się
w Mławie, skąd przeniósł się do Płocka
a następnie Włocławka i tu stale przebywa
w zimie, w letnich zaś miesiącach pelni
obowiązki lekarza zdrojowego w Ciecho-
cinku.
De casu rariore paralyseos ex spondylomyelitide

carcinomatosa. Berolini, typ. B. L. Benedix, 1857,
w 8-66, str. 37. Diss. inaug.

Krótki opis ważniejszych chorób leczonych w Cie-
chocinku w sezonie kąpielnym 1871 r. (Gaz, lek., T.
XIII, 1872, Nu. 48, 50).
Ważniejsze wypadki z praktyki lekarskićj u wód

mineralnych Ciechocińskich z r. 1873. (Tamże, T.
XVI, 1874, Nr. 22, 24, 25, 26), Ą

Toż, z r. 1874. (Tamże, 'P. XVII, 1875, Nr. 12,
16, 21, 22, 24). -
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Toż, z r. 1875.
24, 25, 26).

Toż, z r. 1876. (Tamże, T. XXII, 1877, str. 184,
257, 305).

Postrzeżenia z praktyki lekarskićj u wód mineral-
nych w Ciechocinku z r. 1878. (Tamże, T. XXVI,
1879, Nr. 22, 23, 24).

Ciechocinek pod względem historycznym i leczni-
czym, z uwzględnieniem niektórych ważniejszych wód
mineralnych używanych powszechnie przy kąpielach
Ciechocińskich. Warszawa, Unger i Banarski, 1873,
W 8-ce, str. 268. Ocenę tego dzieła podał Ostrowski
w Bibliografii i Krytyce lek., 1874, Nr.3. Odpowiedź
na ocenę umieścił Mieczkowski, tamże, Nr. 6.

Mieleński Maciej, był aptekarzem w Prza-
snyszu za Zygmunta III.

Por. Inwentarz konstytucyi Ładowskiego, 126,

Mielęcki Stanisław, ur. w r. 1851 w Ru-
dersdorfie pod Berlinem, do gimnazyum
uczęszczał w Poczdamie i Berlinie, medy-
cyny słuchał (1371—1875) na wszechnicy
berlińskiej,
Ueber Diabetes insipidus. Berlin, G. Lange, 1875,

w 8-ee, str. 32, Diss. inaug,

Mierzejewski Jan Lucyan, ur. 19 lutego
1839 r. w Krakowskićm; ukończywszyw r.
1855 nauki gimnazyalne w Lublinie, w r.
1856 wstąpił do akademii medyko-chirur-
gicznój w Petersburgu, wr. 1861 stopień
lekarza otrzymał. Zdolnościami  zwró-
cił na siebie uwagę władzy, która pozo-
stawiła go przy akademii dla dalszego

, kształcenia się. M. z zapałem poświęcił się
badaniu chorób umysłowych i nerwowych
pod kierunkiem prof. Jana Balińskiego.
W r. 1864 osiągnął stopień doktora medy-
cyny i pozostał nadal przy obowiązkach
ordynatora kliniki chorób umysłowych.
W r.1872 udał się w celach naukowych
za granicę: z pożytkiem zwiedzał klini-
ki i pracownie Westphala i Virchowa
w Berlinie, Henle i Merckela w Getyndze,
a najdłużćj pracował pod kierunkiem Char-
cot'a i Duchenne de Boulogne w Paryżu.
Ziwiedziwszy jeszcze zakłady dla obłąka-
nych w Kopenhadze i Hamburgu, wrócił
w r. 1878 do Petersburga i objął znów obo-
wiązki ordynatora kliniki psychiatrycznej.
Ale już w roku następnym przedsięwziął
nową podróż za granicę: pracował u Mey-
nerta i Leidesdorfa w Wiedniu, u Kiihne
i Arnolda w Heidelbergu, u Guddena
w Monachium, u Charcot'a, Duchenne de
Boulogne, Vulpiana i Kl. Bernarda w Pa-
ryżu. W Anglii, na kongresie w Norwich
(1874), przedstawił preparaty zmian ana-
tomopatologicznych w mózgu przy bez-
władzie postępowym; zwiedził zakładyikli-
niki dla obłąkanych w Londynie i zawią-
zał przyjazne stosunki z najznakomitszymi
psychiatrami angielskimi. W końcu r. 1876,
po ustąpieniu prof. Balińskiego z akademii,
Mierzejewski został mianowany etatowym.

(Tamże, T. XX, 1876, Nr. 19, 23,

Mieleński—Mierzej ewski.

docentem psychiatryi a w styczniu 1877 r.
objął katedrę chorób umysłowych i nerwo-
wych i ster kliniki psychiatrycznćj w stop-
niu profesora zwyczajnego. Nadto jest on
członkiem Rady medycznćj cesarstwa ro-
syjskiego, prezesem towarzystwa psychia-
trów w Petersburgu, członkiem towarzy-
stwa biologicznego, anatomicznego, antro-
pologicznego i lekarsko-psychologicznego
w Paryżu, członkiem towarzystwa psy-
chiatrów belgijskich, członkiem towarzy-
stwa lekarsko-psychologicznego Wielkićj
Brytanii i Hibernii w Londynie.

Badanie kliniczne chorych maniakalnych. (Gaz.
lek., 1865). kon

Toż, po rosyjsku. Kliniczeskija izsledowanja nie-
istowych bolnych, jako rozprawa inauguralna, 1864.
O afazyi (Archiw dla sudiebnoj mediciny).
Postrzeżenia kliniczne nad zmianą materyi przy

manii. (Tamże). Sprawozdanie z tćj pracy podał Ta-
czanowski w Gaz. lek., 1867, T. II, str. 665—673.

Melancholia attonita. (Med. wiestnik).
O fizyologicznóm działaniu wodanu chloralowego.

(Tamże). ż 2
Mikrocefalizm. (Archiv sudiebnoj mediciny, 1871).
De mikrocephalia. Rzecz przedstawiona na posie-

dzeniu towarzystwa antropologicznego w Berlinie
w r. 1872. (Archiv f. Ethnologie, 1872).

Die Ventrikel des Gehirns. (Centralbl. f. d. med.
Wissenschaften, 1872, str. 625).
Les lćsions des parois ventriculaires et des parties

sous-jacentes dans la paralysie gćnćrale. Pracado-
konana wspólnie z Magnanem. (Archives de physio-
logie normale et pathologique, 1873, str. 53—58, 196
do 205).

Ktudes sur les lósions córebrales dans la paralysie
gónórale. (Tamże, 1875, Nr. 2, str. 195). ;
Ueber das Hirn eines Mierocephalen. (Archiv f.

Psychiat. und Nervenkrankheiten, 1874, Bd. IV,
str. 258).

Notes sur le eerveau d'idiots en gónóral avec la
dóseription d'un nouveau cas didiotie. (Revue U'an-
tropologie, 1876).

O niektórych właściwościach mózgu idyjotów
w ogólności i nowy przypadek idyjotyzmu. (Medy-
cyna, 1877, Nr. 6, 7, 8). ż

Considórations anatomiques sur le ećrveau d'idiots.
Rzecz przedstawiona na kongresie międzynarodowym
w Genewie w r. 1877.

Recherches anatomo-pathologiques sur Tidiotie.
(De ceryeau d'idiots en gónóral. Du rapport de la
eallotte et du pódoneule dans les cerveaux mal con-
formós). Rzecz przedstawiona na, kongresie psychia-
trów w Paryżu w r. 1878. Na wystawie antropolo-
gicznój w Moskwie w r. 1879 przedstawił nader cie-
kawy zbiór mózgów idiotów z odpowiednimi rysun-
kami i okazami mikroskopowemi.

O stosunku szypułki mózgowój do jój czepca
w mózgach nieprawidłowo rozwiniętych. (Przegl.
lek., 1682, Nr. 39).
Researches in idiocy. (Journal of mental se., Jan.,

1879).
Qontribution A Fótude des loealisations ećrćbrales

(porencephalie fause double). (Archives de neurologie,
1881).
Dodatki do przekładu na język rossyjski psychia-

tryi Kraft-Ebinga i dzieła Kirlenda o idiotyzmie.
Przypadek selerosis lateralis amyotrophicae. Opra-

cował wspólnie z D-rem A. Erliekim. (Pam.tow. lek.
warsz., 1883, str. 221—246).



Mierzejewski—Mikołaj

Od r. 1883 pod jego redakcyą wychodzi czasopis-
mo: Archiv dla psichopatologii. :

Mierzejewski Władysław, ur. w gub. wi-
tebskiej w r. 1841, do gimnazynm uczęsz-
czał w Witebsku; ukończywszy ze stop-
niem lekarza nauki w akademii medyko-
chirurgicznćj w Petersburgu w r. 1864,
przez lat trzy był asystentem prof. Kras-
sowskiego w klinice położniczćj petersbur-
skićj; następne dwa lata bawił za granicą
w celach naukowych. W r. 1871 osiągnął
dyplom doktora medycyny. Obecnie jest
docentem prywatnym medycyny sądowćj
w petersburskićj akademii wojskowo-lekar-
skićj i starszym ordynatorem szpitala za-
miejskiego.

Sudiebno medieinskoje izsledowanie diewstwiennoj
plewy. Matieriały k woprosu 0 rastlenii s 2 chromo-
litografiezeskimi tablicami risunkow.  Peterburg,
Gołowin, 1871, w 8-ee, str. 69, 2 tab. Diss, inaug.
Badania nad błoną dziewiczą, dokonane przez...

Materyał do roztrzygnięcia kwestyi sądowo-lekar-
skich „o zgwałceniu,* podał Tadeusz Żłobikowski.
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Gazety lekar-
skiej, 1872, w 8-ce, str. 29. (Qsobn. odb. z Gaz. lek.,
1872, T. XII, str. 33, 69, 103, 130, 150, 18%).

Fistule vósico-vaginale. (Annales de gynócologie
1875, aofit).

Sudiebnaja ginekołogja. Pietierburg, izd. Jampol-
skago, 1878, w 8-ee.
Recherches sur les vaisseaux lymphatiques de la

eouche sous-Sóreuse de l'utórus. (Journal de Iana-
tomie. Ch. Robin. Paris, 1879, T. XV, str. 201).
Ueber die Wirkung der warmen Schlammbader in

Arensburg, ihre Indication. (St.-Petersburg. med.
Wochenschr. 1879, Nr. 9).
Kilka rozpraw sądowo-lekarskich w Archiwie dla

sudiebnoj mediciny i w protokołach medicinskago
departamenta
Nadto brał udział w pracy Krassowskiego (owa-

riotomia) i E. Pelikana (Skopezestwo).

Mieszczański Kazimierz, ur. 30 września
1840 r. we wsi Grłaniszewie nad Wartą,
majętności swego ojca lekarza sztabowego
wojsk polskich. Ukończywszy nauki gim-
nazyalne w Piotrkowie 1857 r., studya le-
karskie rozpoczął w Warszawie, następnie
przeniósł się na wydział medyczny do Ki-
jowa a ostateczne egzamina zlożył 1864 r.
w Szkole Głównćj warsz, Dor. 1878 zajmo-
wał się w Głaniszewie rolnictwem i medy-
cyną; późnićj osiadł w Kaliszu, gdzie cie-
szył się ogólnóm uznaniem publiczności
i kolegów. W latach 1880 i 1881 był pre-
zesem towarzystwa lekarzy kaliskich, Um.
15 grudnia 1881 r.

Miętuski Jan, doktór medycyny, żyjący
w drugićj połowie zeszłego stólecia.
Kolenda bez kolendów na lat 77 a zabawa na mie-

sięcy. > począwszy od r. 1797. Kraków, w 12-ee,
str. 68.

Por. Aeta liter. Mitzlera, T. I, 594.
Mikan (Micanus) Stefan, ur. na początku

XVI wieku w Poznaniu; pierwotne nauki
pobierał w kollegiam lubrańskićm; do filo-
zofii i medycyny przykładał się w akade-
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mii krakowskićj, w którćj późnićj sam wy-
kładał retorykę i dialektykę. Obok zajęć
nauczycielskich M. z zamiłowaniem po-
święcał się sztuce lekarskićj i wielce w nićj
zasłynął. Biskup poznański wraz z kapitułą
powołał go na swego nadwornego lekarza.
Nie przyjąwszy ofiarowanego sobie miejsca
na dworze Katarzyny, królowćj szwedzkićj,
matki Zygmunta II, do zgonu pozostał
w Poznaniu. Umarł w r. 1586.

Dialecticae et rhetoricae, praelectiones, opere Jo-
annis Qasparis Leopoliensis editae. Oracoviae, apud
Lazarum, 1561, k. nl. 40

Toż, tamże, Scharfitenberg, 1564.
Toż, tamże, Nie. Scharffenberg, 1566.
Toż, tamże, 1568,
Toż, tamże, 1570.
"Toż, tamże, Piotrkowczyk, 1581.
Toż, tamże, b. dr., 1585. ś
De peste quo facto ab ea praeservari, quis possit

atque liberari. Auctore... inelyti capituli posna-
niensis med. ordin. Addita est animae medicina.
Franeofurti, apud haeredes Christ. Egenolphi, 1578,
w 16-ce, k. 7. :

Toż, Ćracoviae, Scharftenberg, 1578.
Znane są także jego listy do Hozyusza, z okolicz-

ności wzmagającego się nowowierstwa pisane.
Por. Roczn. wyd. lek., III, 442. Gąsiorowski: 1. e.

1,295 Łukaszewiez: Obr. hist. m. Poznania, II, 211.
OPER Dzieje kościołów wyzn. helweckiego,

Str. .

Mikołaj, proboszcz włocławski, był fizy-
kiem i kapelanem Kazimierza, księcia ku-
jawsko-łęczyckiego, brata stryjecznego Bo-
lesława Wstydliwego, w połowie 13-go
wieku,
NSESwieżawski: Pam. tow. lek warsz.,T.LXXIII,

str.
Mikołaj, magister, fizyk, lekarz Przemy-

sława II (um. 1296 r.), Bolesława Pobożne-
go, księcia Wielkopolski i Kujaw, Henry-
ka, księcia szlązkiego i kokietka, dziedzie
wsi spadkowych Daszewice i Szewce, dalćj
Czołowa i Sławska (z darowizny Przemy-
sława), Benkowa i Spilkowa przed brama-
mi Poznania. Łokietek nietylko potwier-
dził mu nadanie z czasów Przemysława, ale
jeszcze uwolnił poddanych Mikołaja od
uciążliwości prawa polskiego, W akcie z r.
1306 lekarz Mikołaj tytułowanym jest pro-
feszor artis medicae. Tenże Mikołaj uczy-
nił zapis 5 fertonów na dwóch łanach roli
w Winiarach Andrzejowi, archidiakonowi
poznańskiemu w r. 1355.

Por. Świeżawski: Pam. tow. lek. warsz,, T. LXXVII,
1881, str. 749 et sq. Łukaszewicz: Obr. m. Poznania,
I, 196.

Mikołaj, dominikanin, współczesny Radz-
ławowi, zajmował się leczeniem. Książe
Leszko Ozarny i Gryfina, jego małżonka,
z polecenia Mikolaja pożywali węże, jasz-
czurki i żaby, dla usunięcia bezpłodności.
„ Por. Monum. Vet. Pol. Hist. Bielowskiego, II, 844.
Swieżawski E. str. 6, 19. (Pam. tow. lek. warsz.
T. LXXIID).

21



322

a lekarz dworu biskupa krakow-
skiego Grrotona, w połowie XIV stólecia.
Prawdopodobnie Mikołaj i Ajmeryk polak,
który czwarty z rzędu wogóle, otrzymał
dyplom doktora medycyny na wszechnicy
padewskićj 1307 r., jest tąż samą osobą.

Por. Mon. med. aevi. I, 235. Świeżawski:'1. e. 25.

Mikołaj Polak (Nicolaus Polonus) — ręko-
pis jego z początku w. XV znajduje się
w Bibl. jagiellońskićj (778): Tractatus Ni-
colai Poloni de modo medendi.

Por. Wisłocki: str. 230.

Mikołajewski Marcin, był w 17 wieku na-
dwornym lekarzem króla hiszpańskiego.
, Por. Polityka. Arystotel. str. 82 w części 2 ks. 5.
Swięcki: Hist. pam. T. I, 168. Majorkiewicz: h. lit.
str. 80.

Mikoszewski Leon.
De signis morborum ex linguae eonditione peten-

dis. Craeoviae, typ. S. Gieszkowski, 1834, w 8-ce,
str. 52. Diss. inaug.

Mikucki Wincenty, spólczesny lekarz woj-
ska rosyjskiego w Warszawie.

O przecięciu nerwów traumatycznie uszkodzonćj
gałki ocznćj (enervatio bulbi s. neurotomia opti-
co-eiliaris). (Pam. tow. lek. warsz., T. LXXVI, 1880,
str. 732—739).
Siarczan ezeryny przy owrzodzeniach rogówki.

(Gaz. lek., 1881, str. 812—9818, 891).

- Mikulicz Jan, ur. w r. 1850 w Czerniow-
cach, gdzie ojciec jego Jędrzćj był sekreta-
rzem izby handlowćj. Nauki gimnazyalne
pobierał w Pradze czeskićj, Wiedniu, Ce-
loweu, Hermansztadzie i w Czerniowcach.
Do medycyny przykładał się od r. 1869
w Wiedniu i tam w marcu 1875 r. dyplom
doktorski osiągnął. Następne trzy lata do-
skonalił się w chirurgii pod kierunkiem
profesora Billrotha, którego późnićj został
asystentem. Ostatnie obowiązki sprawował
do końca r. 1881. Tegoż roku objął osobny
oddział chirurgiczny w poliklinice ogólnćj
wiedeńskićj. W r. 1880, w lutym, odbyw-
szy poprzednio sześciomiesięczną wyciecz-
kę naukową do Niemiec, Franeyi i Anglii,
habilitował się w Wiedniu jako docent chi-
rurgii. W końcu 1882 r. został mianowany
profesorem zwyczajnym i dyrektorem kli-
niki chirurgicznój na wszechnicy krakow-
skiej.
Ueber das Rhinoselerom. (Archiv f. klin. Chir.

Langenbecka, 1876, T. XX, str. 485).
Beitrag zur Genese der Dermoide am Kopfe.

(Wien. med. Wochensehrift, 1876, Nr. 39—44).
Ueber die Beziehungen des Glycerins zu Coccobac-

teria septicaund zur septischen Infeetion. (Archiv f.
klin. Chirurg. Langenbecka, T. XXII, 1878, zesz. 2).
Ueber individuelle Formdifferenzen am Femur und

an der Tibia des Menschen. (Archiv f, Anatomie und
Physiologie, 1878, zesz. 4 i 5).
Die seitlichen Verkriimmungen am Knie und deren

Heilungsmethoden. (Archiv f. klin. Chir. Langenbe-
eka, 1879, T. XXIII, str. 651, 671, 2 tab.).

Zu den Operationen am Femur bei Grenu valgum.
(Tamże, posz. 4, str. 881).

Mikołaj—Mikulicz.

Extirpation solider Greschwiilste des Uterus und
der Ligamenta lata durch die Laparotomie. (Wiener
med. Wochenschr., 1879, Nr. 19, 22).

Subperiostale Extirpation der ganzen Seapula.
Yollstindige Regeneration. (Archiv. f. klin. Chirur-
gie Langenbecka, 1879, T. XXIV, str. 192).

Kin Fall von Exstirpation der Scapula. (Wiener
med. Presse, 1879, str. 52).

Die antiseptische Wundbehandlung und ihre Tech-
nik. (Mittheilungen des Vereins der Aerzte in Nie-
deroesterreich).
Ueber eine Methode der Aufrichtung eingesunke-

ner Nasen. (Wiener med. Wochenschrift, 1879, N. 46).
Zur Sprayfrage. (Archiv f. klin. Chir. Langenbe-

cka, 1880, T. XXV, posz. 4). Sprawozdanie w Przegl.
lek., 1881, Nr. 10.

Fine neue osteoplastische Reseetionsmethode am
Fusse. (Tamże, 1831, T. XXVI, posz. 2).

Beitriige zur Kenntniss und chirurg. Behandlung
der puerperalen Pyohaemie. (Zeitschrift f. Heilkun-
de, 1881, T. IN).
Ueber die Totalexstirpation des Uterus.

med. Wochenschrift, 1880, Nr. 47).
Ueber die Anwendung der Antisepsis bei Laparo-

tomien mit besonderer Riieksicht auf die Drainage
der Peritonealhóhle. (Archiv f. klin. Ohir. Langen-
becka, T. XXVI, str. 211). Sprawozdanie w Przegl.
lek., 1881, Nr. 10.

Ueber die Verwendung des Jodoforms bei der
Wundbehandlung und dessen Kinfluss auf fungóse
und verwandte Processe. (Tamże, T. XXVII, str.96),

Ueber den Jodoformverband. Aus der „Sitzung der
k. k. Gesellschaft der Aerzte« vom 27 Mai 1881.
(Wien. med. Wochensahrift, 1881, Nr. 23).
O użyciu jodoformu w leczeniu ran. (Przegl. lek.,

1881, Nr. 37—45).
Partielle Fussresektion. (Wiener med. Wochen-

schrift, 1881, Nr. 7. Orig.—Ber, aus der Sitzung der
k. k. Gesellschaft der Aerzte).

Zur Nervendehnung bei Erkrankungen des Rii-
ckenmarks. (Wiener med. Wochenschrift, 1881, Nr.
36, 37, 38. 41, 43, 45, 47, 50. Praea dokonana wspól-
nie z A. Weissem.

Weitere Erfahrungen iiber die Verwendung des
Jodoforms in der Chirurgie. (Berlin. klin. Wochen-
schrift, 1881, str. 721, 741).

Die Verwendung des Jodoforms in der Chirurgie.
(Wiener Klinik, 1882).

Ueber Gastroskopie und Oesophagoskopie. (Wie-
ner med. Presse, 1881, Nr. 45. Centralbl. f. Chir.,
1881, Nr. 43). j

Toż, w osobn. odb. Wien, Urban et Sehwarzen-
berg, 1882. (Zastosowanie gastroskopu swego po-
mysłu do badań endoskopowych przełyku i żołądka
na osobach żyjących, przedstawił autor w paździer-
niku 1831 w wiedeńskiem tow. lekarskiem).

In Angelegenheit der Jodoformbehandlung. (Ber-
lin. klin. Wochenschr., 1882, str. 62).
O wpływie chirurgii nowoczesnój na kształcenie

uczniów w klinice chirurgieznćj. (Przegl. lek., 1882,
Nr. 43).
7 kliniki chirurgicznćj prof. D-ra Mikulieza:
Uwagi wstępne. (Przegl. lek., 1885, Nr. 1).
Mięśniowłókniak śródścienny macicy wielkości

dwóch głów dziecięcych i podsurowiezy wielkości
pomarańczy. Wycięcie przez pochwę; wyzdrowienie.
(Tamże, 1883, Nr. 2, 3).

Przecięcie nerwu łokciowego i pośrodkowego
w okolicy łokciowćj. (Tamże, 1833, Nr. 3).
Przyczynek do sposobu operowania polipów noso-

połykowych. (Tamże, 1883, Nr. 5).
Rak okrężnicy wstępującój, wycięcie kawałka je-

lita, śmierć z powodu obumarcia kiszki, Opisał H.
Schramm. (Tamże, 1883, Ni. 7, 8).

(Wiener



Mikulicz—Mile.

Skoliozometer, przyrząd do mierzenia skrzywień
bocznych kręgosłupa. (Tamże, 1833, Nr. 12).
Resekcya odzwiernika z powodu raka. Wylecze-

nie. (Uwagi nad pewnym objawem raka żołądkowe-
90, za pomocą gastroskopu spostrzegać się dającym.
(Tamże, 1883, Nr. 13, 14).
Trzy przypadki wycięcia macicy przez pochwę.

Wyłleczenie. Opisał H. Schramm. (Tamże, 1888, Nr.
15—18).
Przypadek zeszycia nerwów w 3 miesiące po zra-

nieniu. Opisał H. Schramm. (Tamże, Nr. 21).
Polip nosopołykowy, wyłuszczenie przez jamę

ustną. Opisał H. Schramm. (Tamże, 1883, Nr. 24).
Przyczynki do plastycznój chirurgii nosa. Podnie-

sienie nosów zapadniętych skutkiem braków wczęści
chrzęstnój rusztowania nosowego. (Gaz. lek., 1888,
Nr. 23, 24).

Mikulicz Karol, rodem z Bukowiny, dy-
plom doktorski otrzymał w Wiedniu roku
1543,
De emphraxi hypochondriorum. Vindobonae, typ.

Ueberreuter, 1845, w 8-ce, str. 28. Diss. inaug.

Mile Jan, ur. w Warszawie 7 lipca 1789 r.
z ojca Augusta, fabrykanta nitkowego złota .
isrebra. Wcześnie osierocony przez zgon
ojea, gdy posiadał zaledwie początki nauk,
oddany został do zegarmistrza. Oddając się
temu rzemiosłu, gorliwie pracował nad
własnem ukształceniem. Po utworzeniu
w Warszawie w r. 1809 szkoły lekarskićj,
zachęcany przez profesorów, których uwa-
gę zwrócił na siebie, gdy wiedziony cieka-
wością uczęszczał na wykłady anatomii,
zapisał się w r. 1810 w poczet słuchaczów
medycyny. Osiągnąwszy stopień magistra
medycyny i chirurgii w r. 1814, wyjechał
za granicę, i w czasie trzechletniego tam
pobytu pracował przeważnie nad naukami
przyrodniczemi, fizyologią i akuszeryą
w najznakomitszych zakładach naukowych
Niemiec,  Francyi,  Hollandyi, Anglii
i Włoch. W r. 1817 wrócił do rodzinnego
miasta i zaraz w roku następnym został
mianowany profesorem przybranym do
wykładu położnictwa, a w r.1819 objął
katedrę fizyologii jako profesor stały. Nie
dając się nikomu prześcignąć pilnością
w pracy i gorliwością o dobro publiczne,
coraz nowemi zaszczycony był dostojeń-
stwami; a wszędzie, czy jako profesor rad-
ny, dziekan wydziału lekarskiego, członek
towarzystwa do układania ksiąg elemen-
tarnych, członek rady szkoły politechnicz-
nćj, członek towarzystwa przyjaciół nauk,
czy jako prezes warsz. tow. lekarskiego —
dawał dowody wysokićj zdolności i nie-
zmordowanćj pracy. Umarł w Warszawie
w r. 1839,
Uwagi z powodu młodój kobiety Ślepój, która

w odległości końeami palców czyta. (Pamiętnik war-
SZAWSKki, 1818, T. XI, str. 429—457).
Myśl nowćj budowy termo-hygrometrów. (Tamże

1821, T. XX, str. 364, 371, T. XXL str. 100—128).
List... do J. K. Skrodzkiego, prof. fizyki w uniw.

warsz. pisany 20 czerwea r. 1821. O pozornój wiel-
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kości przedmiotów, wynikającćj z łamania się świa-
tła w atmosferze. (Tamże, 1821, T. XX, str. 381
do 396).

Toż, w osobn. odb., 1821, w 8-ce, str. 16, 1 tab.
O nowym sposobie zniesienia w soczewkach wad

łamalności i kulistości, 1 tab. (Posiedzenie publiczne
król. warsz. uniwersytetu 3 października 1822 r. od-
byte a także w Pamiętniku warsz., 1822, T. III, str.
308—317).
Rozprawa o achromatyzmie oka ludzkiego, 1 tab.

(Posiedzenie publiczne król. warsz. uniwersytetu 31
lipca, 1821 r. odbyte, w 4-ce).

Opisanie nowych narzędzi do odcięcia szyi macicz-
nćj zrakowaciałćj. Rozprawa czytana na pos. Tow
lek. warsz., 1822 r. (Pam. lek warsz., T. I, str. 17—
42, 1 tab.).

"Toż, po niemiecku. (Leo Magazin, I Jahrg.):
Niektóre myśli o balsamowaniu trupów w staro-

żytności przez D-ra Pariset. Z francuz. przez D-ra
Mile z przypiskiem tłomacza. (Pam. lek. warsz., str.
261—271).

Opisanie pęknięcia pochwy macicznój w czasie po-
rodu i wystąpienia dziecka w jamę brzuszną. (Tam-
że, str. 337—2345).

Toż, po niemiecku. (Leo Magazin, T. I, str. 555—
do 568).

Opisanie dwóch nowych skaryfikatorów fistuło-
wych. (Tamże, T. II, str. 12—27, 1 tab.

Opisanie nowych narzędzi. 1) machiny pneuma-
tycznój; 2) apparatu do wydania wysokiego stopnia
ciepła wynalezionych przez... Warszawa, w druk.
Sch. Piar., 1822, w 8-ce, str, 90, tab. 2.

Dalsze rozwinięcie przyczyny powiększania się po-
zornego ciał niebieskich przy poziomie. (Pamiętnik
umiejętności, sztuk i nauk, 1824, str. 104—172),
O przyczynie uspasabiającój oko do wyraźbego

widzenia przedmiotów różnie oddalonych. (Tamże,
1825, str. 193—251).

Opisanie nowćj machiny pneumatycznćj bez stę-
pla, klap, kurków i ezopków. (Roczn. tow. warsz.
przyj. nauk, 1823, T. XVI, str. 287—319). - A

Ulepszenie i uproszezenie machiny pneumatycznój
bez stępla, klap, kurków i czopków, jako dodatek do
opisania tćj machiny. (Tamże, T. XVI, str.393—401).

Opisanie nowego apparatu do wydania wielkiego
stopnia ciepła. Czytane na publicznóm posiedzeniu
Tow. Przyj. Nauk. król. warsz. 25 listopada 1822 r.
(Tamże, T. XVI, str. 320—374, tab.).

Opisanie nowego urządzenia barometru, dla oka-
zania drobnych zmian wysokości słupa merkuryuszu.
(Tamże, T. XVII, str. 361—400).
De la cause qui dispose Poeil pour voir distincte-

ment les objets plaećs A diffeientes distances. Trad.
du polonais. (Magendie, Journal de physiol. exp.,
1826).
Mowa pogrzebowa, którą miał przy pochowaniu

zwłok F. Dybka... d. 8 lutego "1826 r. Wavszawa,
druk, J. Węckiego, 1826, w 8-ce, str. 13.

Projekt nowey machiny parowey obrotowey Jana
Mile, prof. przy król. uniw. warsz., ezłonka król.
Tow. Przyj. Nauk. (Przedrukowano z Izydy Polskićj
na rok 1827/28, Nr. 3), Warszawa, druk. J. Węc-
kiego, 1828, w 8-ce, str. 85, 1 tab.

Ansichten iiber die Verbreitung der Cholera. Aus
dem Poln. iibers. von Dr. Leo. (Hufelanda Journal
der Heilkunde, 1831, T. LXXIII, str. 1—24, 1882, T.
LXXIV, str. 85—127).
O sposobach dostawania się ciał zewnętrznych le-

karskich w środek ciała ludzkiego, a w szezególno-
ści merkuryuszu i jego przetworów. (Pam. tow. lek.
WaxSsZ., T. I, 1837, str. 8).
Mylność twierdzenia tych, którzy in ileo wielką

przypisują rolę wstecznemu ruchowi kiszek. (Tamże,
T. I, 1837, str. 9).

21*
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Doświadczenie Miillera nad krążeniem krwi (1835).
(Tamże, T. I, 1837, str. 34),

Zarzuty przeciw mniemaniu, jakoby końce środko-
we pierwotnych nerwów, swojóm względnóm poło-
żeniem, dawały uczucie względnego położenia koń-
ców obwodowych tychże nerwów. (Tamże, T. IL,
1839, str. 543),

Toż, po niemiecku w Mitllera Archiv f, Anat. Phy-
Siol., 1838, str. 387—412).
Kleszezyki do operacyi wargi zajęczój własnego

pomysłu. (Pam. tow. lek. warsz.,T. I, 1837, str. 14).
Opis tych kleszczyków znajduje się w także w Bier-
kowskiego Roczniku, Rok II, str. 37.
Łóżko mechaniezne dla ulżenia ciężaru ciała i za-

pobieżenia odleżeniu. (Tamże, T. I, 1837, str. 14).
Ueber die. Empfindung, welche entstehet wenn

verschiedenfarbige Lichtstrahlen, auf dieselben
Stellen der Retina eines einzigen Auges fallen. (Miil-
ler's Arch. f. Anat., 1839, str. 64—70).
Ueber die Richtungslinien des Sehens. (Poggen-

dorffs Annalen d. Physik. u. Chemie, 1837, T. XLII,
str. 37—71, 230—262).
* Milhórd Nohain Anndrem.
„Kurtze und griindliche Erzihlung von der Pest

wie sie an und fiir sich, in Podolien, der Moldau und
Wallachey, und nicht anders gewesen ist. War-
schau, (Mitzler), 1774, w 8-ce, str. 32.

Milinicki Bazyli, lekarz wileński, nader
biegły -w języku greckim, tak dalece, że
w nim wiersze pisał.
Por. Siarczyński: I, 320. Gąsiorowski: II, 186.
Milkowski Józef.
Ueber die Zuckerbildung aus stiekstofthaltigen

Substanzen im Diabetes mellitus. (Wien. med. Wo-
chenschr., 1864, str. 700, 716, 727).

*_ Miller K,
Domowy lekarz homeopata czyli poradnik jak le-

czyć zwyczajne choroby homeopatycznemi środkami
w nieobecności i do przybycia lekarza. Tłomaczenie
z niemieckiego. Lipsk i Petersburg, W. Gehrard,
czcionkami J. Sittenfelda w Berlinie, 1858, w 8-ce,
str, IX i 234.

Qechy trzydziestu ważniejszych homeopatycznych
lekarstw, dla ułatwienia użycia onych w chorobach.
Przekład z niemieckiego. Petersbutg, 1875, w 16-ce,
str, 141i IT.

Miller.
O przechodzie jądra przez kanał pachwinowy.

(Tyg. lek.. 1875, Nr. 11). gd
Milliot Benjamin, rodem z Wołynia, ukoń-

czywszy nauki lekarskie w Kijowie, czynił
posługę lekarską w wojsku rosyjskićm na
Kaukazie. Obecnie jest właścicielem za-
kładu leczniczego około Hyóres.
Mómoire sur la rógóneration du erystallin. (dompt.

rend., 1867, LXIV, Nr. 4).
Note sur la eompression indirecte et preventive

dans les lósions traumatiques. (Graz. mód. de Paris,
1867, Nr. 8. Gaz. des hóp. 1867, Nr. 29).

Użycie nacisku jako środka zapobiegającego przy
uszkodzeniach traumatycznych. (Pam. tow. lek.
warsz., T. LX, 1868, str. 220).

Dioptroorganoseopia. (Tamże, T. LXILI, 1870,
str. 113).
O metodzie operacyjnój przy pomocy nadymania.

Aptoorganoskopia. (Tamże, T. LXIII, 1870, str. 113).
 Elektromagnes do wydobywania pocisków żelaz-

nych. (Tamże, T. LXIII, 1870, str. 114).
Nouveau moyen de diagnostie et d'extraction des

rojeetiles en fonte et en plomb 4 noyaux de fer.
(Gomebias rendus des sóances de Pacademie des
sciences, 1869).

Milhórd—Miłosz.

De la rógónóration du eristallin chez quelques
mammiferes. Paris, E. Martinet, 1871, w 4-ce. str.
10, tab. 6. Rozprawę tę w streszczeniu podał Jodko
w Gaz. lek. 1868, T. V, str. 238 i Talko w Służbie
zdrowia publ. 1872, zesz. 4, str. 284.
De Vextraetion des plaies des projectiles en fer.

en fonte de fer et en acier et des morceaux 'armes
blanehes au moyen des eleetro-aimants, 1878.
Opyt izwleczenia i diagnostiki żeleznych (czugun-

nych) snariadow  pomoszcziu elektromagnitow.
S.-Peterburg, 1870, w 8-ce, str. 18, 1 tab.
Du diagnostic et de Fextraction des projectiles et

partieulitrement des projectiles en fonte de fer. (Ar-
chives gónórales de módecine, 1872).

Miłosz Eugeniusz, gorliwy spółpracownik
Tyg. lek. (1852—1868), oprócz wielu stresz-
czeń i sprawozdań z prac obcych, ogłosił:
Anasarca i ascites, mlekiem słodkiem uleczone.

(Tyg. lek., 1852, Nr. 38).
'Pumor genu metastaticus, (Hydarthron?) zastoso-

waniem mox uleczony. (Tamże. 1853, Nr. 7).
Szczególnecierpienie (robacze?); przytóm słów kil-

ka o chorobie robaczćj w ogólności. (Tamże, 1853,
Nr. 36—%5).
O eholerze. (Tamże, 1854, Nr. 25).
Działanie: amoniaku w neurozach. 0 niektórych

przeciwtruciznach. (Tamże, 1854, Nr. 27).
Haematuria spontanea. (Tamże, 1854, Nr. 43).
Eclampsia parturientium. (Tamże, 1855, Nr. 2

do 6).

Paralysis rheumatica. (Tamże, 1856, Nr. 17).
Zewnętrzne zastosowanie wody zimnćj przy róży

złośliwćj. (Tamże, 1857, Nr. 5).
Nowy sposób leczenia cholery. (Tamże, 1857, Nr.

2—4).
Omamy wzrokowe i słuchowe uleczone za pomocą

haszyszu. (Tamże, 1857, Nr. 6).
Mleko słodkie przeciw wodniey. (Tamże, 1857,

Nr. 20).
Praktyczne uwagi nad kurezem żołądka tudzież

nad jego leczeniem. (Tamże, 1858, Nr.50).
O ślinogorzu błonorodnym (angine diphthórique)

io częstych po nim przypadłościach paralitycznych
(paralysie diphthórique). (Tamże, 1861, Nr. 26—30).
Mięszaniny lekarskie. Z notatek robionych w kli-

nice prof. Trousseau, pod koniec 1858 i na początku
1859 roku. (Tamże, 1862, Nr. 1, 5, 9).

Szpital Charitó, wydział D-ra Beau r. 1859. (Tam-
że, 1862, Nr. 12, 13, 15—17, 19—21).
O wściekliźnie. (Tamże, 1863, Nr. 36).
Przymiot w stosunku do chorób nerwowych albo

cierpienia nerwowe syfilityczne. (Tamże, 1863, Nr.
37—51).
O tytuniu, mianowicie o szkodliwym wpływie dy-

mu tytuniowego na zdrowie ludzkie. (Tamże, 1864,

Alekarskie. (Tamże, 1866, Nr. 14, 18,
21, 25, 29, 31, 38. 35, 36, 39, 42, 43, 50, 51, 52).
Jasna ślepota natury traumatyeznćj, uleczona za-

stosowaniem  podskórnóm siarczanu strychniny.
(Tamże, 1866, Nr. 27).
O bólu głowy. (Tamże, 1866, Nr. 49).
O hysteryi, (Tamże, 1867, Nr. 10—13).

Ę 0 OBA (haematoeele). (Tamże, 1867,
kto);
O przekłóciu klatki piersiowój (paracenthesis tho-

racis). (Tamże, 1867, Nr. 26, 27).
Zapalenie gruźlicze opon mózgowych (meningitis

R v. tubereulosa), (Tamże, 1867, Nr. 29
0 32).
0 tea (Tamże, 1867, Nr. 33—38, 40).
O zimnicy. (Tamże, 1867, Nr. 41, 43).
Wpływ ducha na patogenezę. (Tamże, 1867,

Nr. 47).

"Nr. 17—21).



Minadous—Minkiewicz.

Lekarz w obec nieuleczalnych chorych.
1867, Nr. 48).
O róży. (Tamże, 1867, Nr. 50, 51).
Przyczynek do dyagnostyki raka żołądka. (Tam-

że, 1867, Nr. 52).
O suchotach płuenych.

15, 16).
O kumysie. (Tamże, 1868, Nr. 19).

* Minadous Jan Tomasz, zmarły w r.
1615, lekarz księcia mantuańskiego, profe-
sor medycyny w Padwie (1596—1615).

Joannis Thomae Minodoi, Rhodigini, de morbo
cirrhorum seu de helotide, quae Polonis gozdziee,
consultatio habita Patavii XV Kal. Jan. 1599. Ded.
Mikołajowi Zebrzydowskiemu.
De humani eorporis turpitudinibus eognoscendis

et curandis libri tres. Patavii, apud Fr. Bolzetium,
1600, fol., k. 137. W dziele tóm znajduje się: De no-
va quadam afiectione quam cirrhorum morbum, pli-
cam, helotida, et sarmatice goździec et kołtunum
dicunt, eonsultatio.
W innćm jego dziełku: De variolis et morbillis

liber unieus. Patavii, apud Fr. Bolzetium, 1603,
znajduję czterowiersz pochwalny napisany przez
Piotra Kliszewskiego, doktora medycyny, rodem
z Kraśnika.

Minasowicz Jakób, doktór medycyny, był
w początkach 18-go wieku radcąi podskar-
bim m. starćj Warszawy.

Por. Weinert: Starożytności Warsz., T.V,str.215.
* Minderer, opisał mór panujący w Pol-

sce 1771 r. nadto ogłosił:
Commentarius de peste ejusque medendi methodo

Riga,1790.
Geschichte der Pest in Volhynien in 1798.
Por. Roezn. Tow. Przyj. Nauk XI, 15. Czetyrkin.

O zarazie morowćj, 42, 68.

Minkiewicz Jan, ur. 11 kwietnia 1826 r.
w mieście powiatowóm Newlu, w gubernii
witebskićj; początkowe nauki pobierał
w Newlu a następnie w gimnazyum witeb-
skióm (1837—1848); medycyny słuchał
w Moskwie (1843—1848); rozprawy dla
otrzymania stopnia doktorskiego bronił
1850 r. Lata 1848—1850 przepędził w Da-
gestanie jako lekarz szpitala w twierdzy
Temir-Han-Schury; 1851—1858 r. był asy-
stentem przy klinice chirurgicznój Pirogo-
wa w Petersburgu. W r. 1858 mianowany
został głównym lekarzem czasowego szpl-
tala w Sewastopolu. W r. 1854 przeniesio-
ny na Kaukaz, objął obowiązki chirurga
w Hrywańskim oddziale wojsk. Od r. 1856
jest chirurgiem naczelnym armii kau-
kazkićj.
De febre intermittente ejusque exitibus in Cauca-

so praecipue Dagestano. Mosquae, 1850, w8-ee. Diss.
inaug. Sprawozdanie z tój rozprawy, która w obszer-
niejszóm obrobieniu, ogłoszoną została po rosyjsku
w Kwartalniku wojenno-medycznym w latach 1850

i 1851, napisał Lebel w Pam. tow. lek. warsz., 1850,
T. XXXIY, str. 130. Ę
Uwagi o resekcyach. (Tyg. Jek., 1853, Nr. 88, 34).
O tenotomii w ogólności. (Tamże, 1853, Nr. 39).

(Tamże,

(Tamże, 1868, Nr. 8—15,

Spostrzeżenia lekarskie w szpitaluw Sewastopolu.

(Tamże, 1853, Nr. 48—51. 1854, Nr. 3—6).
Złamanie kości goleniowćj.

25, 26).
(Tamże, 1854, Nr.
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Dalsze spostrzeżenia chirurgiczne w szpitalach
Sewastopolskich. (Tamże, 1854, Nr. 49, 50, 52).

Spostrzeżenia chirurgiczne w szpitalu Alexandro-
polskim w r. 1854. (Tamże, 1855, Nr. 36, 37).
Bemerkenswerthe Fille von Wunden. (Med. Ztg.

Russl. 1857, Nr. 8, 9).

Postrzeżenia chirurgiczne w szpitalu wojskowym
oddziału Erywańskiego. (Tyg. lek., 1855, Nr. 45, 47).
Wyłuszezenie palea wielkiego lewćj ręki. —Ampu-

tacya kości ramieniowój prawćj w górnćj trzeciej
części. —Amputacya na granicy górnćj trzeciej części
ramienia lewego. (Tamże, 1855, Nr. 48).

Amputacya w środku kości ramieniowój prawej
z chloroformizacyą, —Wyłuszczenie z ramienia pra-
wego odnogi górnćj.—Amputacya goleni prawćj
w górnćj trzecićj części. (Tamże, 1855, Nr. 40—51).

Dwa przypadki złamania obojeczyka.—Złamanie go-
leni prawćj.—Złamanie powikłane 1 rzędu kości pal-
ca wskazującego prawego. (Tamże, 1855, Nr. 52).
Wyrznięcie kamieniazpęcherza moczowego. (Tam-

że, 1856, Nr. 2).

Wyrwanie paznokcia dużego palea prawćj nogi.—
Przekłucie brzucha i wody wypuszezenie.—Wyłusz-
czenie sredniego palca ręki prawćj.—Wyjęcie karta-
eza z wyrostka wewnętrznego uda lewego.—Podcięcie
wędzidełka językowego. (Tamże, 1856, Nr. 8).

Nawośli wyłuszezenie.—Operacya wargi zajęczćj,—
Obrzezanie napletka. (Tamże, 1856, Nr. 4).

Atresia narium.—Adenitis grumosa cervicalis.—
Złamanie kości. (Tamże, 1856, Nr. 9).
Choroby rakowate. (Tamże, 1856, Nr. 21).
Wyłuszezenie kolana sposobem Baudens'a. (Tam-

że, 1656, Nr. 26).

Przyprawienie nosa sposobem indyjskim (rhino-
plastiee); kilkakrotne przyszywanie. (Tamże, 1857.
Nr. 26).

Polipy nosowe. Wyrywanie.—Operacya wargi za-
jęczćj.—Złamanie szezęki górnćj.—Złamanie środka
szczęki dolnćj.—Wyłuszezenie torbieli. (Tamże, 1857,
Nr. 27).
Wywrót powieki dolnćj na zewnątrz.—Operacya

zawrotu powiek na wewnątrz.—Rozdwojenie powieki
górnój.—Obrzynanie rogówki(Oireumeisio eorneae).—
Operacya groniakowatego zwyrodnienia rogówki-—
Operacya Sztucznćj źrenicy i częściowe oberznięcie
rogówki. (Tamże, 1857, Nr. 27).
Operacye zaciemka podwójnego.—ŻZerwanie błony

przedniej torebki soczewkowćj. (Tamże, 1857, Nr. 29).
Wyłuszczenie gałki ocznćj z oberznięciem powiek.—

Oewkowrzód torebki łzowćj.—Rana postrzałowa dol-
nój części szyi i tehawicey. — Rana kłóta na ramieniu.
Wyzdrowienie.—Stłuczenie szyi. (Tamże, 1857, Nr.80).

Złamanie obojezyka i żebra siódmego z lewćj stro-
ny. Śmierć, — Wyłuszczenie torebki kaszowatćj.
(Tamże, 1857, Nr. 31).

Wodnica moszen.—W rzód rakowaty jądra prawe-
g0.—Wypadnięcie kiszki odehodowćj.—Uewkowrzo-
dy zupełne otworu stoleowego.—Złamania odnóg gór-
nych —Owrzodzenia stawu przedbarczo-dłoniowego
prawego. Odjęcie przedbareza. Zagojenie się-—Ro-
pień lędźwiowy napływowy. (Tamże, 1857, Nr. 82).

Rana postrzałowa darta wewnętrznćój górnćj częś-
ci lewego, uda i kroku. Odęcie powietrzne. Gangre-
na piorunująca. Śmierć. (Tamże, 1857, Nr. 44).
Rana postrzałowa po nad prawćm kolanem, odję-

cie uda; śmierć. (Tamże, 1857, Nr. 50).

Rana postrzałowa uda lewego.—Rana postrzałowa
uda lewego, zgruchotanie; A górnego odłam-
ka; zrośnięcie się uda. (Tamże, 1857, Nr. 51).
Nadwichnięcie stopy prawej, rozerwanie więzadeł

pięto-sześciennych. Wyłuszezenie trzech palców no-
gi. (Tamże, 1857, Nr. 52).
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Pląsawica (chorea), padaczka (epilepsia): skutecz-ność czasowa chloroformu przeciw pierwszćj. (Tam-że, 1858, Nr. 1).
Wyłuszezenie torbieli w okolicy ciemienia.—0pera-

cya wargi zajęczćj i podniebienia rozdwojonego.—Cheiloplastyka wargi dolnćj sposobem  Dieffen-bacha po wycięciu raka. (Tamże, 1858, Nr, 52). :„Niekształtna blizna na policzku prawym, wyrznię-cie jćj, zszyeie.—W yłuszczenie torbieli kaszowatćj nałopatce lewój.—Odumarcie przedniej lewój szczękigórnćj. Rozcięcie.—Pestka od trześni w prawómuchu. Zastrzykiwanie ciepłój wody.—Ropień okolicygruczołu przyusznego i podszczękowój. Ukłócie pro-biercze, rozcięcie. (Tamże, 1859, Nr. 47).
Cheiloplastyka wargi dolnćj sposobem Dieffenba-cha po wycięciu raka.—Rozszerzenie naczyń włosko-wych i grzyb krwawy (teleangiectasia et fungushaematodes). (Tamże, 1859, Nr. 48).
Ropień na powiece górnój lewćj. Rozcięcie.—0Oberz-nięcie rogówki.—Bielmo lewego oka, operacya sztu-cznćj źrenicy, oberznięcie rogówki i wyskrobanie—Miejscowe pociemnienie prawćj rogówki, rozdarcieSare poprzeczne (eoloboma iridis). (Tamże, 1859,Nr. 49).
Bielma i groniakowate zwyrodnienie na obu oczachod urodzenia. Wyskrobania. (Tamże, 1859, Nr. 50).Operacya zaciemka prawego oka; rozdarcie toreb-ki. (Tamże, Nr. 50),
Zaciemek podwójny, przez zgunięcie operowany.(Tamże, 1859, Nr. 51, 52).
Otczet po lezginskomu otriadu za 1875 g. (Wo-jenno-medicinskij żurnał, 1859, LXXIV, 1—$4).Otezet o zaniatiach za graniceju. (Tamże, 1860,LXXVIII. 1861, LXXXII).
Zwyrodnienie gruczołu sutkowego. Wyłuszczenieczęściowe owrzodziałój rakowatój sutki i gruczołupodpachowego; przypiekanie żelazem; powrót;śmierć. (Tyg. lek., 1860, Nr. 2).
Wypuszezenie wody z jamy brzusznój.—Wyjęciekamienia zjamy napletka. Ropień krokowy. Śmierć—Zgłębianie pęcherza moczowego. Rzerzączka, zastrzy-kanie mocnego rozczynu Saletranu srebra. Ropieńgruczołu krokowego.—Wypadnięcie kiszki odchodo-wćj z mocnemi ocieklinami żył jój. Wyrznięcie spo-sobem Dupuytrena. (Tamże, 1860, Nr. 4).Zwicehnienie główki lewego ramienia w dół, podjamę stawową łopatki u 23 letniego mężczyzny.—Ropień torebki stawo-mażnój wyrostka ramienio-wego k. łokciowćj (bursa mue. oleerani)-—Wyrznię-cie drzazgi od 20 lat zanadrzonćj na prawćj dłoniw okolicy główki 1 i 2 kości dłoniowćj.—Rozcięciezastrzału prawego średniego palca na powierzchnidłoniowćj.—Rozszerzenie zatok ropiastych w lewójpachwinie po dymienicach przymiotowych.—Ranakłóta kolana prawego. Tenotomia Ścięgna.—Wroś-nięcie paznokcia, Wyrwanie. (Tamże, 1860, Nr. 5).Śrawnitelnyja izsiedowania razlicznych operacijpredłożennych protiw razszirenia wen. (Wojenno-medicinskij żurnał, 1863, LXXXVI, sty. 214, 368;LXXXVIL 69).
Rak kości czołowćj i niektórych kości twarzy,z traumatycznój przyczyny. (Tyg. lek., 1864, Nr. 6).Rana darta głowy. Zszycie.—Zapalenie okostnój k.czołowćj. Wyłuszczenie narośli torebkowój na czole. —Torbiel na okolicy ciemieniowój prawejczenie.—Wyłuszczenie torbieli kaszowatój na prawójstronie głowy. — Ropień na potylicy. Rozcięcie—Rynoplastyka przez przesunięcie,„—Kilkakrotne Wy!-wanie polipów nosowych. (Tamże, 1864, Nr. 11).„ Wyłuszczenie torbieli kaszowatćj na lewym po-liczku—Wyłuszczenie torbieli kaszowatćj wargi dol-nój——Rakowiee wargi dolnej; wycięcie, zszycie.—Ra-kowiec wargi dolnćj, lewego policzka i lewćj połowygórnćj wargi. Wypalenie rozpalonóm żelazem. —Ra-
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kowiee dolnój wargi ust, wycięcie.—Przyrośnięcie le-wej wargi dolnój do szezęki dolnój, oddzielenie.—Na-stawienie zwichniętćj szczęki dolnćj.—Rozcięcie wę-dzidełka języka —Żapalenie języka. —Amygdalotomiaobu gruczołów. Sondowanie przewodów Eustachiusza.(Tamże, 1864, Nr. 13),
Rak gruczołu łzowego, wyłuszczenie tegoż i gałkiocznój.—Zóz lewego oka. (Tamże, 1864, Nr. 14).
Ropień powieki górnój.—Wyłuszczenie kaszowa-tych torbieli powiek. Wyłuszezenie torbieli kaszo-watój—Wyrznięcie tłuszezaka na lewćj gałce oczo-wej, na spojówee.—'Tłuszczak na graniey białka i ro-gówki; wycięcie.—Skrzydełka na obu oczach. Wy-rznięcie-—Plamy rogówki, łuska (pannus). Oberznię-cie miejscowe. — Ozęściowe oberznięcie rogówki.Oberznięcie górnój połowy rogówki.—Oberznięcie ro-gówki częściowe. — Wyskrobanie plam rogówki.—Wyskrobanie rogówki.-—Groniakowate zwyrodnienieprawój rogówki. Poprzeczne jej przecięcie. (Tam-

że, 1864. Nr. 16),
Wrzód rogówki lewój. Operacya sztucznój źrenicyprzez wycięcie części tęczy.—Częściowe oberznięcierogówki.—Wyskrobanie rogówki,—Irido capsulitis.Zropienie gałki oka.—Zapalenie gruczołu sutkowego.Rak lewój sutki otwarty.-—Rana postrzałowa piersi;kula wyrznięta; śmierć.—Ropień wątroby; otwarcie;śmierć. (Tamże, 1864, Nr.26).
Wypuszezenie wody z jamy brzucha.—Rana po-strzałowa brzuszna.—Rana postrzałowa miednicy.—Ropień pośladkowy prawy. Kilkakrotne wypuszczenieropy pobierczym trójgrańcem. Śmierć. — Qzyrakogromny okolicy pośladkowćj prawćj. Zapalenieprawych pachwinowych gruczołów. Ropień w śród-kroczu, "pod gruczołem krokowym.—Oondylomataokoło otworu stoleowego, wyrzynaniei przypiekanie—Przetoki otworu kiszki odehodowćj, rozcięcie.—Zatokistoleowe, przypiekanie żelazem rozżarzonóm —Zwy-rodnienie ocieklin kiszki odchodowój. Użycie ehlor-ku cynku —Zwyrodnienie ocieklin stoleowych, wypad-nięcie kiszki. Przypiekanie żelazem rozpalonóm.—Wrodzone zadzierzgnięcie napletka. Obrzezanie,—Wiewiórna żołędzi, zadzierzgnięcie napletka. Obrze-aa | w napletku; wyjęcie. (Tamże, 1864,Nr. 28).
Zaciemek podwójny. Wyjęcie bez skutku, —Kąmieńw cewce moczowćj (Urethrotomia)-—Kamień w Pę-cherzu moczowym. Cięcie boczne. Smierć-—Zwężeniecewki moczowej. (Tamże, 1864, Nr. 29).

; wygjecie kamienia moczowego przez cięcie boczne.Śmierć. Zropienie nórek i moczowodów. (Tamże,1864, Nr. 34),
Kamień w pęcherzu moczowym, zwężenie cewkimoczowćj; wycięcie kamienia, poprzedzone rozszerze-niem cewki świeczkami woskowemi, Śmierć. (Tam-że, 1865, Nr. 1).
Jednorazowe kruszenie kamienia, litotomia bocz-na. Uretrotomia externa. Śmierć. (Tamże, 1865,Nr. 28).
Dwielitotomie.—Pomyślne rozbijanie kamienia w pę-cherzu moczowym. — Kamień w pęcherzu moczowymdziecięcia. — Monorchis. — Rzerzączka. — Puchlinamoszen. Nakłócie.—Puchlina moszny. Zastrzykiwa-nie tynktury jodowój.—Puchlina prawego jądra, za-strzykiwanie tynktury jodowćj.—Puehlina prawegojądra, dwukrotne zastrzykiwanie tynktury jodowćj.Powrót choroby, nowe zastrzykiwanie.—Puchlina le-wego worka, nakłócia sposobem Trawersa. Zastrzy-kiwanie tynktury jodowćj.—Atresia zupełna wejściapochwy. (Tamże, 1865, Nr. 36). ENiedostatek pochwy macicznój i maciey.—Perineo-raphia. (Tamże, 1865, Nr. 39).
Puehlina prawego jajnika. Dowolne kilkakrotnerozerwanie i otwieranie się do rozmaitych jam,—Her--mafrodyt. (Tamże, 1865, Nr. 43).
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Próchnieniekości w dłoni i przedramieniu. Odję-

cie ramienia. Śmierć. —Ganglion na grzbiecie napięst-

ka ręki prawćj, wycięcie.—Rana postrzałowa łopat-

ki. Ropień. Otwarcie-—Podłużne złamanie łopatki

prawój.—W yłuszczenie tłuszczaka leżącego ponad le-

wym mięśniem naramiennym.—Ropień na wewnętrz-

nój powierzehni ramienia.—Odjęcie tłuszczaka na

prawóm ramieniu (bursa mucosa). (Tamże, 1865,

Ńr. 44).
Odumarcie kości goleniowćj. Rozeięcie.—Rana po-

strzałowa stopy prawój.—Amputacya goleni.—Blizny

po oparzeniu lewćj ręki.-—Rana ostrzałowa uda.

Opatrunek Seutina. Ropnica. Smierć.—Rana postrza-

łowa przelotna lewego uda. Odjęcie w górnej ćwier-

ei.—Ostre zapalenie kolana (gonarthrocace). 'Wy-

prostowanie gwałtowne z pomyślnym skutkiem.

(Tamże, 1865, Nr. 50).

Rakowoje medullarnoje pererożdenje lewago ja-

iezka, ostanowiwszagosia w pachowom kanale; wy-

łuszczenje opucholi. (Med. Sbornik, 1866, Nr. 1).

Sprawozdanie urzędowe Jekarsko - chirurgiezne

zwyprawy do gór Lezgińskieh odbytej w r. 1857.

(Pam. tow. lek. warsz., T. LI, 1864, str. 3, 187).

Porównawcze badania rozmaitych operacyj zaleca-

nych przeciw żylakom (varices). (Tamże, T. XLIX,

1858, str. 5, 151. T. LIV, 1865, str. 188. 325. T. LV,
1866. str. 17. T. LXII, 1869, str. 418, 465).

List otwarty do A. Helbieha (o guzach hemoroi-

dalnych). (Tamże, T. LXV, 1871, str. 76).

Niezwykłe skostnienie tkanek. - (Gaz. lek., T. III,

1867, str. 49—54, 78—80).

Pomyślne wyłuszczenie przerodzonego gruczołu

przyusznego przez odgniecenie ekrazerem bez pod-

wiązania głównych tętnie szyjowych. (Tamże, 1867,

str. 89—094).

Pomyślne wyłuszezenie przerodzonego lewego gru-

czołu przyusznego (enchodroma parotidis) bez po-

przedniego podwiązania wielkich tętnie. (Tamże,

1867, str. 155—157).
Abtragung einer entarteten Ohrspeicheldriise (Fi-

brom der Parotis) mit giinstigen Ausgange vermit-

telst des Eeraseurs, ohne vorausgegangene Ligatur

der Hauptarterien (Carotiden). (Virchow's Arch.,

1868, XLI, 3 u. 4, str. 422).

Vergleichende Untersuchungen iiber die verschie-

denen gegen Venenerweiterungen vorgeschlagenen

Operationen. (Tamże, 1869, T. XLVIII, 3 u. 4, str.

409). Streścił S. Janikowski w Przegl. lek., 1871,

Nr. 47.

Chirurgische Casuistik. (Journal f. Militiir-Aerz-
te, 1876).

Fibrom der linken Parotis.

1868, Bd. 41, zesz. 3 i 48).

Fall einer aussergewóhulich entwiekelten Ver-

knócherung bei einer Frau. (Tamże, 1868, Bd. 41,

zesz. 3 i 4).

Fehlen der Nase. Bildung eines kiinstlichen Mun-

des. (Virchow's Arch. f. pathol. Anat., 1868. Bd. 41,

str. 433—430).
Perivaginitis phlegmonosa. (Tamże, 1868, Bd. 41,

str. 437).

Oddzielenie się pochwy. i części szyi macicy (Aus-

stossung) w skutek perivaginitidis phlegmonosae.
(Gaz. lek., T. IV, 1868, str. 780—788).
Brak nosa, uformowanie nowych ust. (Tamże,

T. V, 1868, str. 65—68).
Rakowe zwyrodnienie lewego jądra pozostałego

w przewodzie pachwinowym, wodna puchlina mosz-

ny, wyłuszczenie jądra, prędkie zabliźnienie rany,
generalizacya nowotworu w narzędziach wewnętrz-

nych. (Tamże, 1868, str. 117—181).
Przebicie klatki piersiowćj (thoracocentesis). (Tam-

że, T. VI, 1869, str. 649, 693),

(Arch. f. pathol. Anat.
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O dwuchłoristom metilenie kak nowom obszeze

anestezirujuszczem sredstwie. (Med. sbornik, 1869,

Nr. 6).
Dwuchlorek metylenu. Nowy ogólny znieczulają-

cy Środek. (Klinika, T. V, 1869, str. 366—369, 415

do 420).
Wypadnięcie Sromani, odgniecenie  wypadłćj

zgangrenowanćj części kiszki; śmierć wskutek prze-

dziurawienia kiszki cienkiej przez istniejące w niój

owrzodzenia. (Gaz. lek., T. VIII, 1870, str. 49—453),

Zarośnięcie odbytu (atresia ani). (Tamże, T. VIIL.

1870, str. 532—586).

Guzy krwawnicowe kiszki prostej i odbytu. Użycie

rozpalonego żelaza w 8 przypadkach z pomyślnóm

zejściem. (Tamże, T. VILLI, 1870, str. 613—619).

Tłuszczak wrodzony kostniejący okoliey pośladko-

wój (lipoma petrifieum). (Tamże, str. 717—719).

Doszczętne leczenie przepuklin sposobem Mósne-

ra. (Tamże, str. 547, 874).

Torbiele. (Tamże, T. IX, 1870, str. 198, 214, 225

i 241).
Chrząstniak kolana. Złogi w płucach. Przekłócie

klatki piersiowój, śmierć. (Tamże, T. XI, 1871, str.

113, 133, 182, 229, 308, 325, 340, 855, 371).

Niezwykłe skostnienie tkanek. (Tamże, T. XV,

1873, str. 385—389).
O leczeniu niektórych tętniaków za pomocą nie-

całkowitćj ligatury A fil perdu. (Tamże, EVER

1874, str 38—39, 53-57, 65—73, 81—91, 97—102,

120—127, 134—144).
Gztery przypadki rynoplastyki. (Tamże, T. XX,

1876. str. 273 —277, 300—310, T. XXI, 1876, str. 17—

21, 56—59, 71—73).
Sześć przetok pęcherzo-pochwowych operowanych

w Tyfisie. (Tamże, T. XXVI, 1879, str. 92—94, 101

do 103).
Miejscowe znieczulenie za pomocą rozpylonego eteru,

(Tamże, T. XXVII, 1879, str. 31—22, 41 —43, 51—52).

O radikalnom izleczenii gryż po sposobu Moznera.

Enchondroma kolena; otłożenja w legkom; thoraco-

centeses; smiert” (Med. sbornik, 1870, Nr. 10, III,

str. 68—76).
Mieszetezatyja opucholi. (Tamże, 1872, Nr. 14,11,

1-4).
Czetyre słuczaja rinopłastiki w Tifiskom wojen-

nom gospitale. (Tamże, 1876, Nr. 22, III, 1—24).

Szest słuczajew puzyrnowłagaliszeznych swisz-

czej operirowannych wTiflisie. (Tamże, 1878, Nr. 28,

52—62).
Dwa zamieczatielnyje moczowyje kamnia, izwle-

czennyje pri dwuch litotomiaeh. (Tamże, 1881, Nr.

32, 156—161).
Hautabhebung bei Schusswunden. (Centralb. fiir

Ohir., 1879, str. 249).
Ueber die Behandlung einiger Aneurysmen mit-

telst der unvollstiindigen metallenen Ligatur a fil

perdu. (Virehows Archiv, T. LVIII, str. 240, 478).

Spostrzeżenia chirurgiczne. (Gaz. lek., 1881, str.

389, 568, 615).
Spostrzeżenia chirurgiczne. Ohoroby przyrządu

wzrokowego. (Tamże, 1682, Nr. 45, 47, 48, 49).

Minkowski Oskar.
Ueber die Aenderungen der elektrischen Erregbar-

kcit des Gehirns nach Versehluss der Kopfarterien.

Kónigsberg, Hartung, 1881, w 8-ce, str. 42. Diss.

inaug.

Miram Karol Edward, rodem z Kurlan-

dyi, w r. 1835 został mianowany pomocni-

kiem prosektora przy muzeum mootomicz-

nem w Wilnie; po zniesieniu wileńskićj

akademii medyko-chirurgicznćj, objął ka-

tedrę fizyologii w Kijowie.
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De ossibus nasi. Vilnae, typ. S. Blumowiez, 1842,w 8-ce, str. 28. Diss. inaug.
Merkwiirdige Bildungshemmung des Sehorgans.(v. Ammons Monatschr. Bd. III, Hft, 2).
Beitrag zu einer Anatomie des Pentastoma taenio-'ides. (Nova acta phys. medica acad. nat. eur.Leop.Carol., 1835, T. X, Pars. 2, str. 628). . :
Misiewicz Antoni.

" K woprosu o koliczestwiennom opredielenii orga-niczeskich wieszezestw w wodie dla pitja. Matieria-ły dla gigieny. S. Petorburg, 1874, w 8-ce, str. 48,1 tab. Diss. inaug.

Misokakus Wilhelm, lekarz i astronom,wykładał medycynę w gimnazyum gdań-skióćm.
Por. Gąsiorowski: 1I, 42. Geschichte der Wissen-schaften in der Mark Brandenburg, 418.
Mitkowski Jan, rodem z Pilzna, stopieńbakałarza nauk wyzwolonych otrzymałw Krakowie w r. 1603. Do medycyny przy-kładał się we Włoszech; dyplom doktorskiosiągnął w Bononii. W r. 1615 wcielonydo wydziału lekarskiego akademii jagiel-lońskićj, został profesorem; w r. 16327 wy-kładał aforyzmy  Hippokratesa. Um. 5

grudnia 1646 r.
Quaestiones de catarrho. Cracoviae, Andr. Petri-cov., 1615, w 4-ce, str. 27. Diss. pro loco... Przyp.

Mikołajowi Porembskiemu.
Por. Siarczyński: 1. e. T. I, str. 322, Juszyński: 1. e.T. I, str. 801. Muczkowski: l. e. str. 259, Roezn. wyd.T. IV, str. 55.
Mitkowski Władysław, syn poprzedzają-

cego, ur. w Krakowie 7 lipca 1619 I SŁO=
pnie filozoficzne osiągnął w akademii ja-
giellońskićj w latach 1637i 1640; do me-dycyny przykładał się w Krakowie a pó-
źnićj w Padwie, gdzie w r. 1645 dyplom
doktora medycyny otrzymał. Wróciwszy
do kraju, objął w r. 1647 obowiązki lekar-
skie w szpitalu ś. Urszuli zakonu bł. Jana
Bożego. W r. 1649 został lekarzem Andrze-
Ja Szołdrskiego, biskupa poznańskiego,
a nadto od r. 1650 był lekarzem kapi-
tuły poznańskićj, W r. 1653 z Wojcie-
chem Wężykiem proboszczem łowickim,
dziekanem gnieźnieńskim, kustoszem kra-
kowskim, sekretarzem królewskim, przy-
był do Krakowa, ale tu niedługo bawił
bo juź w r. 1655 z powodu wtargnię-
cia Karola Gustawa, uszedł do Węgier
z Jędr. Węgrzynowiczem, rajcą krakow-
skim. Wróciwszy w r. 1657, obrał sobie
stan duchowny, wyświęcony byłna kapłana
11 listopada 1658r.; w końcu roku następne-
go wstąpił do eremu kamedułów na Biela-nach pod Krakowem (O. Paweł) i tam 9
września 1661 r. życia dokonał, Zostawił
rękopis łaciński o rozpoznawaniu i lecze-
niu chorób, który obecnie znajduje sięwpo-
siadaniu D-ra Zarewicza w Krakowie.

* Mizaldus (Mizauld) Antoni, ur. 1520r.,
zm, 1578 r. Z licznych jego dzieł jedno:

Misiewicz—-Mizler.

Sekreta najdawniejsze leczenia (zarazy),przełożył Kunaszowski r. 1566.
Por. Wiszniewski: |. ę. IX, 557.
Mizerski Anastazy, ur. 7 sierpnia 1837 r,we wsi Borowie, w powiecie kościańskim.Początkowe nauki pobierał w domu rodzi-cielskim pod kierunkiem Hieronima Feld.manowskiego, następnie uczęszczał do gim-nazyum w Poznaniu; medycyny uczył sięod r. 1856 we Wrocławiu a od r. 1859 —w Berlinie, gdzie 1861 stopień doktoramedycyny uzyskał. Następnie przez rokdoskonalił się w Paryżu w obranym zawo-dzie. W r, 1863 wstąpił jako lekarz doarmii pruskićj, aby odbyć prawem przepi-samą służbę wojskową; w Zgorzelicach, za-stępując lekarza sztabowego, kształcił po-mocników lazaretowych. Po ukończeniujednorocznój obowiązkowój służby wojsko-wćj, udał się do Berlina, gdzie oddawał Sięanatomii patologicznej pod kierunkiemVirchowa, pilnie zwiedzając klinikę Fre-richsa. W r. 1866 ściągnięty do wojska, ja-ko lekarz, odbył kampanią czeską. W r.1868 osiadł w Wrocławiu jako asystentprof. Leberta, W r. 1869 przeniósł się do

Poznania; tu gorliwie pełnił obowiązki se-kretarza sekcyi lekarskićj Tow. przyjaciółnauk, W r. 1870 wskutek mobilizacyi po-wołany po raz trzeci do wojska pruskiego,udał się do Francji i tam sprawował obo-wiązki lekarza wojskowego w Alzacyi,Lotaryngii, Szampanii; długi czas przeby-wał w Wersalu; późnićj posłano go doarmii oblężniczój pod Paryż, następnie doOrleanu. Umarł wNancy na tyfus 6 kwiet-
nia 1871 r.
De chloroformii usu inter partum. Berolini, 1861,w 8-ce, str. 28. Diss. inaug.

$ as w W. Ks. Poznańskim. (Tyg. lek., 1866
Le .

Patologia eellularna w obee nowszćj krytyki. Stu-dyum historyczno-krytyczne. (Roczn. Tow. Przyj.Nauk Pozn. T. IV, 1866, str. 109—163).
Doświadczalne przyczynki do nauki o żółtaczce.(Rozprawa ta czytana na krak. zjeździe lek. i przyr.polskich 1869 pomieszczona była w Roczn. tow. nauk.krak. T. XXIX, 1870, str. 322—388, tudzież w stresz-czeniu w Przegl. lek., 1869, Nr. 42, 43).
Przypadek gorączki powrotnćj w Poznauiu. (Kli-

nika, T. III, 1868, Nr. 11).
Objawy gruźlicy płuenój podług Leberta. (Doda-tek do Kliniki, 1869, T. III, str. 25-50).Listy przyrodoznawcze, (Druk. w Gaz. toruńskićj1868; traktują one: o budowlach, o początku mowyludzkiej, o pokarmach).
Nadto rozpoczął przekład dzieła Leberta: Grund-ziige der aerztlichen Praxis. Tiibingen 1867/8. Wy-szedł w Toruniu nakładem F. F. Rakowicza 1-yi2-gi zeszyt: Choroby narzędzi oddychania i krą-żenia.
Mizler (Mitzier) de Kolof Wawrzyniec, ur.

25 lipca 1711 r. „w margrabstwie anspach-
skióm, w dawnój Frankonii (ztąd niekiedy
Onoldinus zwany: Anspach = Onoldium),



Mizler.

Nauki średnie i wyższe odebrał w Niem-
czech, przykładając się do matematyki,
filozofii, medycyny, muzyki.
muzyka była ulubionym przedmiotem jego
zajęć. W Lipsku, nim do Polski przybył,
przyczynił się do wznowienia towarzystwa
wiadomości muzycznych (1738) a wydaw-
nietwem wielu dzieł muzycznych zjednał
sobie nie mały rozgłos. Oprócz muzyki zaj-
mowały go w Lipsku i nauki ścisłe, jak
tego dowodzą odczyty publiczne, jakie tam
miewał. Wezwany przez Jana Małachow-
skiego, wówczas podkanclerzego wielkiego
koronnego, na nauczyciela do starszych te-
goż synów, przybył M. do Końskich w r.
1748, a w ciągu sześcioletniego tam poby-
tu oprócz nauczycielstwa, trudnił się prak-
tyką lekarską tak w mieście jak i u szlach-
ty okolicznćej. W tym czasie postaral się
ioprawny stopień lekarski a obroniwszy
rozprawy w r. 1747, dyplom doktora me-'
dycyny w Erfurcie otrzymał. Opuściwszy
Końskie, osiedlił się Mizler w Warszawie,
itu niebawem za wpływem Jana Mała-
chowskiego, wówczas już kanclerza w. k.
otrzymał godność przybocznego lekarza
iradey Augusta III. Wiadomości lekar-
skie starał się upowszechnić za pośrednic-
twem odczytów publicznych (1751), podał
projekt założenia kollegium lekarskiego
(1752). W praktyce lekarskićj nie musiał
mieć wielkiego powodzenia, gdy uciekał się
do sporządzania i sprzedaży uniwersalnych
balsamów, proszków i t. p. lekarstw. "Tym
sposobem pozostało mu więcćj czasu do
przedsięwzięć, któremi rzetelną przyniósł
przysługę krajowi, jaki za drugą ojczyznę
sobe obrał. Postanowiwszy wydawać pi-
smoi peryodyczne, w któróm oprócz powia-
domień o ruchu umyslowym, zamierzył
ogłosić rzadkie rękopisy Polski dotyczące—
założył za wsparciem kanclerza Małachow-
skiego drukarnię w domu własnym przy
ulicy Piwnój. Z tój to drukarni, którą na-
stępnie warsz. korpusowi kadetów przeka-
zał, wychodziła w latach 1753 i 1754 War-
schauer Bibliotek, późnićj (1755) ujrzały
światło Acta literaria, następnie (1758)
Nowe wiadomości ekonomiczne i uczone,
a nakoniec Monitor (1764), czasopismo,
które i po zgonie Mizlera utrzymywało się
Jeszcze aż po koniec r. 1784. Lepićj niź wy-
dawanie czasopism, powiodły się Mizlerowi
i zjednały mu miano historyografa polskie-
go, podjęte i wykonane własnym nakła-
dem przedruki dziejopisów naszych. Zasz-
czycony szlachectwem polskióm 1767 r,,
umarł M. 8 maja 1778 r. w Warszawie.
Dissertatio quod musica sit scientia et pars erudi-

tionis philosophicae, quam in Acad. Lipsiensi publico
eruditorum examini submittit respondente Liborio

Szczególnićj .
„ 1740, w 8-ce.
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Oschmann, 1734, w 4-ce, ark. 3. Kdit. altera, 1736,
ark. 4.

Musicalisehe Bibliothek oder griindliche Nach-
richten... T. I. Lipsiae, 1739, w 8-ce. T. II. Lipsiae,

T. HI. Lipsiae, 1752, w 8-ce. T. IV,
część 1-a i 2-a. Lipsiae, 1754, w 8-ce. (Wiadomość
o dziełach muzycznych i ich oceny).

Sammlung auserlesener moralischer Oden. Erste—
vierte und letzte Sammlung. Lipsiae,w4-ce. (97 pieś-
ni z nótanii).

Anfangsgriinde des Greneralbasses nach mathema-
tischer Lehrart abgehandelt und vermittelst einer
hierzu erfundener Maschine auf das deutlichste vor-
getragen. Lipsiae, 1739, w 8-ce, ark. 10.

Musikalischer Staarstecher in welchem rechtschaf-
fener musikverstindigener Fehler bescheiden ange-
merket, eingebildeter und selbstgewachsener soge-
nannten Oomponisten Thorheiten aber licherlich ge-
machet werden. Lipsiae, 1740, w 8-ee, ark. 8.

Gradus ad Parnassum oder Anfiihrung zur regel-
missigen musikalisehen Composition. Lipsiae, 1742,
w 4-ce, ark. 2, tab. LVII. Tłomaczenie z łacińskiego.

Vier Sonatinen. Lipsiae. (Każda na 4 instrumenty)
De usu ae praestantia philosophiae in theologia,

jurisprudentia, medicina disserit simulque recitatio-
nes suas privatas indicat.. Lipsiae, 1/56, w 4-ce,
plag. 2.

Toż, tamże, 1740, w 4-ce.
Programma de natura syllogismi. Lipsiae, w 4-ce,

plag. 2.

Diss. medica de balsami vulnerarii universalis usu
ac praestantia in omnibus vulneribus, uleeribus, eum
inveteratis, tum venereis, omnibus externis et plu-
rimis internis inflammationibus, sceirrhosis inflam-
matisque feminarum mammis ete., manibus pedibus-
que frigore laesis viperarum morsu, dissenteria,
luxatis membris, tuberibus, scirrhis, abscessibus et
si quis quassando, offendendo, urendo vel cadendo se
laeserit. Erfordiae, 1747, w 4-ce, plag.5. Ded. Ja-
nowi Małachowskiemu.

Medicinische Abhandlungen vom Nutzen und Ge-
brauch des Universal—Wundbalsams, in allen Wun-
den, alten Schiiden, venerischen Geschwiiren, allen
ausserlichen und den meisten innerlichen Entziindun-
gen, verharteten und entzundeten Briisten der Fra-
uenspersonen etc. erfrornen Hiinden und Fiissen, dem
Vipernbiss, der Ruhr, dem Krampf, verrenkten Glie-
dern, Beulen, Knoten, Abscessen und wenn man sich
gequetscht, gestossen, gebrennt oder gefallen ist.
Leipzig, 1747, w 4-ce, 5 ark.

De usu ac praestantia medicamentorum chemieo-
rum disserit ae simul recitationes suas chirurgicas.
Varsoviae inter parietes suas mense Novembri in-
choandas, indieat.. _ Varsaviae, typ. Coll. Schol.
Piar., 1751.

Consultatio de necessitate eollegii medici autorita-
te regia Varsaviae erigendi. Varsaviae, typ. Schol.
Piar., 1752, w 4-ce, k. 4, (W d.5S grudnia 1752r.
wydany został reskrypt królewski zatwierdzający
statuta projektowanego kollegium. Treść statutów
następująca: Kollegium medyczne składają wszyscy
doktorowie medycyny zamieszkali w Warszawie
a nadto trzój chirurgowie i trzój aptekarze. QCzłon-
kowie kollegium zbierają się raz miesięcznie i po
kolei czytają rozprawy przez siebie napisane i zdają
sprawę z przypadków niezwykłych w praktyce pos-
trzeganych. Radzić przy tóm będą członkowie o za-
bezpieczeniu zdrowia publicznego. Rozprawy zebra-
ne mają być raz do roku drukowane dla użytku pow-
szechnego. Chcący zajmować się wykonawstwem le-
karskióm w Warszawie, obowiązany jest złożyć egza-
men przed kollegium; podobnemu egzaminowi ulega-
jąi ehirurgowie, Nie stawających do egzaminów na
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trzykrotne wezwanie, kollegium oddaje pod sąd mar-
szałkowski, starościński lub wojtowski. Członkowie
kollegium obowiązani są dwa razy do roku dopełniać
rewizyi aptek. Swiadectwo od kollegium upoważnia
do praktykowania w całym kraju). Przywilej kró-
lewski i statuta ogłosił Mizler w Warschauer Biblo-
thek, 1754, str. 81—84, Głąsiorowski przedrukował
w T. II, str. 109). ;

Warschauer Bibliothek oder griindliche Nachrich-
ten von verschiedenen Biichern und Sehriften, sowohl
alten als neuen, so in Pohlen herausgekommen. Wo-
rinnen zugleich von dem dermaligen Zustande der
Gelehrsamkeit in Pohlen zuverlissige Nachricht. ge-
geben wird. Warschau, 1758, 1754, w 8-ce, 4 części.
W czasopiśmie tóm z rzeczy lekarskich przez M

pisanych, znajdujemy:

Nachricht vom Nutzen und Gebrauch des Mizleri-
schen Fieberpulvers oder von der neuerfundenen Me-
thode D. L. Mizlers alle kalte Fieber sicher und ge-
schwind ohne anhaltende Arznei aus dem Grunde zu
curiren. (str. 155—168).
Nachricht vom Nutzen und Gebrauch der eróffnen-

den Mizlerischen Stahlpillen. (str. 234—237).
Acta litteraria Regni Poloniae et Magni Ducatus

Lithuaniae. Varsoviae, typ. Mizleriana. A. 1755,
„w4-ce. Trimestre 1—4. :

Toż, a. 1756. Trimestre 1—4.
"Toż, a. 1757. Trimestre 1. (Wzmianki dzieł ogło-

szonych w latach 1761, 1762, 1763).
Z rzeczy lekarskich w czasopiśmie tóm ogłosił:
Observationes binae ex medicina practiea selectae,

altera de ulcere super vesicam puerperae curato,
altera de morsu serpentis in se ipso intra viginti
quatuor horas sanato. (Acta litter., 1755, str. 147
do 153).

Obs. de phthisi confirmata in virgine XV anno-
rum eurata. (Tamże, str. 212—217).

Obs. binae de ozoena et pernione, quorum mor-
borum vera remedia proponuntur. (Tamże, str. 284
do 287).
Nowe wiadomości ekonomiczne i uezone czyli ma-

gazyn wszystkich nauk. Warszawa, 1758, 1759, 1760,
1761, w 8-ce. Numerów 12.

W czasopiśmie tóm z rozpraw lekarskich znajdują
się następujące:

istocie nauki lekarskićj w powszechności,
w szczególności zaś o jćj stanie w Polszcze. (str. 1
do 15).
O porządnym i sztucznym ułożeniu ciała ezłowie-

czego w powszechności. (str. 55—75).

O naturalnych przyczynach życia i śmierci. (str.
137-—149).
O przyczynach ruchu, mocy ściskania i rozwodze-

nia się w ciałach ludzkich. (str. 215—228).
Rzecz o długim wstrzymaniu się od jedzenia i pi-

cia. (str. 285—312).

Przyjaciel białychgłów (z franeuzkiego). (str. 417
—452, 492—500, 552—560, 603,—626).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1766 w 8-ce, str.
143. Z przedmową Mizlera,
Doświadczona informacya jakim sposobem Balsa-

mu Mitzlerowskiego na rany, w różnych chorobach
można zażywać. (str. 699—708).

- Historiarum Poloniae ab exeessu Vladislai IV, re-
gis Poloniarum ad pacem Olivensem usque libri IX
seu annales regnante Joanne Casimiro, Poloniarum.
Sueciaegue rege, ab anno 1648 usque ad annum 1660,
auetore Joan. Laur. Rudawski, equite Polono ete. Ex
manusceripto celeberrimae bibliothecae Zaluseianae
edidit, notas, ubi opus videbatur, et historiam in com-
pendio ab anno 1660 usque ad annum 1668, adiecit
ae praefatus est Laur. Mizlerus. Vars. et Lips., 1755
fol. Alphab. VI, plag. 2. h

Mizler.

Starovolscii Simonis de claris oratoribus Sarma-
tiae. Varsaviae, 1756, w 8-ce.

Toż, 1758, w 8-ce, str. 77. W tym przedruku z wy-
dania tlorenekiego z r. 1628, Mizler dodał przedmowę
i umieścił wiadomość o życiu Starowolskiego i jego
pismach.

Historiarum Poloniae et Magni Dueatus Lithuaniae
seriptorum quotquot ab initio reipublicae Polonae ad
nostra usque tempora extant, omniam colleetio ma-
gna, ordine elironologico digesta ob exemplarium ra-

" ritatem iterum typis exseriptorum suppeditante cele-
berrima bibliotheca Zalusciana edidit, varias anno-
tationes adjecit ae praefatus est Laur. Mizlerus de
Kolof, Regni Poloniae historiographus, in ser Regis
Polon. aula consiliarius et medieus, eum indice lo-
cupletissimo.Cum seren. Regis Pol. privilegio. Var-
R sumptibus typographiae Mizlerianae, 1761,

fol.
Cennego dzieła tego miało wyjść tomów 13. (Acta

litt. 1755, str. 222); wyszło zaś tylko cztery i piątego
34 arkusze. Ostatni ten tom zmarnowany został przez
żonę Mizlera, nałogową pijaczkę; dochował się tylko
jeden egzempłarz w Sztokolmie. W zbiorze tym
znajdują się:

T. I. 1) Pomponii Melae deseriptio Sarmatiae.
2) Aeneas Sylvius, de Polonia et Lithuania. 3) Kras-
mi Stellae de antiquitatibus Borussiae. 4) Mat. Sttyj-
kovii deseriptio Sarmatiae Kuropeae. 5) Mart. Oro-
meri Polonia. 6) Mat. a Miechow deseriptio Sarma-
tiae asianae et europeae. 7) Sigismundi a Herber-
stein de Lithuania. 8) Hart. Schedelii de Sarmatia.
9) Sarnicii deseriptio veteris et novae Poloniae.
10) Jac. Prilusii de provinciis polon. 11) J. Crasinii
Polonia. 12) Sim. Starovolscii Polonia. 13) A. Świę-
cieki deseriptio Masoviae. 14). And. Cellarii des-
eriptio Poloniae. 15) Lucae Opalinii Polonia defensa
contra Joan. Barclaium. 16) Car. Ogerii iter poloni-
cum. 17) A. SŚchroeteri carmen de fluvio Memela.
18). Ejusdem deseriptio salinarum Vielie. carmen
eleg. 19). Willichii observatio de salinis erac.

T.II (1769). 1) Mart Zeilleri deseriptio Poloniae.
2) Dni de Beauplan deseriptio Ukrainae. 3) Bernar-
di Connor deseriptio Poloniae. 4) Aug. de Mayerberg
iter in Moschoviam. 5) Mart. Zeilleri posterior des-
ceriptio Poloniae.

T. III. 1) Vincentius Kadlubko et Martinus Gal-
lus. 2) Boguphali II, episcopi posn. Chronicon Polo-
niae cum eontinuatione Baseonis, eustodis posn.
3) Anonymi archid. gnesn. brevior chronieca Craeo-
viae (Sommersberg). 4) Ohronica Polonorum (Som-
mersberg). 5) Chronica prineipum Poloniae (Soem-
mersberg). 6) Sigism. Rositzii eroniea et numerus
episeop. vratisl. (Sommersberg) 7) Historya Długo-
sza i Hoppiusza. Schediasma de seriptor. histor. Pol.

T. IV. Dalszy ciąg historyi Długosza, przedmowa
Krauzego i dodatki do rozprawy Hoppiusza.
Wydanie to M. zaopatrzył żywotami autorów,

sprostowaniami, objaśnieniami a niekiedy i dopeł-
nieniami. bBeauplana i Connora przełożył na język
łaciński.

Monitor. Czasopismo to wychodziło od r. 1764 dwa
razy na tydzień po jednym arkuszu; numerów 104
z jednego roku stanowiło dwa tomy. Nie było to pis-
mo polityczne, żadnych wiadomości tego rodzaju ani
krajowych ani zagranicznych nie zawierało; nie było
także i Ściśle naukowóm. Treść jego stanowiły arty-
kuły dotyczące poprawy obyczajów i szkodliwych
zwyczajów w narodzie, prostowanie uprzedzeń, wy-
szydzanie wad spółecznych, zachęta do prawości.

Z drukarni Mizlerowskićj, oprócz wyżćj wymienio-
nych, wyszło dzieł od 1758 do 1778 około 70. Do nie-
których z nich napisał Mizler przedmowy, a mia-
nowicie:



Mizler—Modrzejewski.

__ Andr. Max. Fredro. Monita politica, moralia et ieon
ingeniorum. Varsoviae, 1765, w 8-ce, str. 217. Przed-
mowa i życiorys autora pióra Mizlera.
Jana Krzysztofa Gotszeda Pierwsze prawdy całćj

filozofii kwoli tym, którzy publiczne w akademiach
lekcye biorą. Warszawa, 1760.

Historya nauk wyzwolonych przez Jouvenel de
Carlaneas, francuzkim językiem pisana na polski
przełożona (przez Ks. Górskiego, S. J.) Warsz. 1766,
W 8-ce.
Pantheum mithicum albo bajeczna bogów histo-

rya, z łacińskiego na polski język przez X. Piusa
Wojnę S. J. dla korpusu kadetów przełożona. War-
szawa, nakł. towarzystwa literatów w Polsce usta-
nowionego, 1767, w 8-ee, str. 368.

Początki krajopisarstwa ku pożytkowi akademii
rycerskićj korpusu kadeckiego (przez prof. Kdlinga).
Warszawa, 1768. w 8-ce, str. 234.

Sielanki polskie  (Szymonowicza, Zimorowicza,
Gawińskiego, przekład bukolik Wirgiliusza przez
Nagurczewskiego i Biona Lament Wenery). War-
szawa, 1770, w 8-ce, str. 424.

Instrukcya o sztuce wojennćj od króla pruskiego
dana jenerałom swoim. Warszawa, 1772, w 8-ce,
str. 2/9.

Protokoła albo opisanie zaszłych ezynności pod-
czas sejmu 1775 r. przy istniejących zagajeniach:
Zagajenie IV, str. 448. Zagajenie V, str. 176. (1776).
Wedle twierdzenia biskupa Załuskiego (str. 89)

Mizler z polecenia Teodora Wessla, podskarbiego
w. k., przygotował do druku Historiam Poloniae nu-
mismatieam i na to dzieło już prospekt ogłosił.
Nadto dla J. Małachowskiego wybił Mizler medal

opisany u Raczyńskiego pod n. 419.

„, Listy Mizlera do Udalryka Radziwiłła posiadał
Świdziński.

Por. Aeta literaria 1756, str. 234, 56. 1755, str. 71,
127, 151, 155, 149, 222, 224. Rudolphi: Numismata vi-
roram de rebus medicis et phisicis meritorum memo-
riam servantia, denuo edidit Duisburg. Dantisci 1862,
str. 129. Raczyńskiego gabinet medalów, III, 270,
268. Volum. leg. VII, 803 (nobilitacya Mizlera). VII,
810 (zapis drukarni Mizlerowskićj).

Młodzianowski Jan, eques lithuanus, ma-
theseos et philosophiae naturalis auditor.
Theoremata de oculo. Vilnae, typ. Acad. soe. Jes.,

1641, w 16-ce, k. 6, str. 268. Ded. Kazim. Leonowi
Sapiesze.

Młodziejowski Korneli, rodem z Podola,
studya lekarskie rozpoczął w Wilnie, do-
kończył w Moskwie, gdzie w r. 1848 sto-
pień doktora medycyny otrzymał i następ-
nie był profesorem patologii i terapii szcze-
gółowćj Um. 1864 r.
De ietero. Mosquae, typ. uniy., 1848, w 8-ce, str.

58. Diss, inaug.
Medicinskija zamietki o putieszestwii zagraniceju.

Moskwa, tip. uniw., 1854, w 8-ce, str. 59.

„Mochinger Jakób, ur. w Toruniu 10 sierp-
nia 1627 r., krótki czas był lekarzem w ro-
dzinnóm mieście, umarł na zarazę r. 1156.

Por. Zernecke: Thorn. Chron. 287. Das verpestete
Thorn, str. 21.

Mochinger Jerzy, ur. w Toruniu [6 lute-
go 1595 r.; osiągnąwszy stopień doktora
medycyny w Lipsku | maja 1623 r., krótki
czas był lekarzem tego miasta. Ofiarowa-
nój sobie katedry w Wittenburgu nie przy-
Jął i wrócił do Torunia i tu lat 26 urząd

331

fizyka miejskiego chwalebnie sprawował.
Um. z zarazy 18 maja 1656 r.
Epitome institutionum medicarum Sennertianum.

Vittebergae, 1631, w 12-ce. Inne wydania: Paryż,
1634. Lyon, 1645. Wittenberg, 1647, 1664.

Por. Zernecke: Thorn. Ohron. str. 235. Das verpe-
stete Thorn, str. 21.

Mochinger Marcin, doktór medycyny, ur.
r.1485, zm. 1500r., był rajcą i burmistrzem
toruńskim.

Por. Starowolski: Mon. Sarm., 386.

Mochinger Marcin, lekarz i aptekarz to-
ruński, z ławnika miejskiego postąpił r.
1572 na rajcę; burmistrzem został r. 1578.
Umael 1 listopada 1590 r.

Por. Zernecke: "Thorn. Chron. str. 127.
Mochnacki Benedykt, Polonus,

sandecensis.
Diss. inaug. medico-politiea de pharmacopolis.

Viennae, typ. Ant. Schmid, 1814, w 8-ce, str. 54.

Moczarski Josephus Joannes Baptista
eques de Moczarz Trzywdar (Polonus Me-

Banica-

- dicaensis).
De catarrho. Vindobonae, typis congregationis

Mechitaristicae, 1831, w 8-ce, str. 28, Diss. inaug.
Die Kaltwasser-Heilanstalt Kreuzen in Oesterreich

ob der Enns, nebst einem Anhange: Die Burgen und
Schlósser des unteren Miihlviertels. Linz, Verlag von
Fink, 1850, w 8-ce, str. XII, 120 z ryciną.

Moczutkowski]., spółczesny lekarz w Odes-
sie zamieszkały,
Kxperimentelle Studien iiber die Impfbarkeit ty-

phóser Fieber. (Oentralbl. f. d. med. Wissensch.,
1876, Nr. 11).
Ob epilepsii. Odessa, 1876, w 8-ee, str. 39.
Swobodnyja tieła briusziny. Odessa, 1876, w 8-ce,

str. 38, 1 tab. Praea dokonana wspólnie z Minchem.
Materiały dla patołogii i terapii wozwratnago tifa.

Odessa, 1877, w 8-ce, str. 60, 3 tab. Sprawozdanie
z tój ga ogłosił H. Dobrzycki w Medycynie, 1878,
Nigel
Materysły do zbadania pod względem lekarskim

limanów odeskich, 1876 (po rosyjsku).
Materialen zur Pathologie und Therapie des Riick-

falltyphus. (Deutsches Arch. f. klin. Med., 1879,
XXIV, 80. 192).
Beobachtungen iiber den Riickfalltyphus. (Tamże,

Bd. XX, str. 165).
Moczyński Michał, ur. w Poznaniu wr.

1825; do nauk lekarskich przykładał się od
od r. 1846 w Wrocławiu, późnićj (1848—
1850) w Berlinie. Po powrocie do kraju
osiadł w Poznaniu.
De atresia pudendi. Berolini, typ. Schlesinger,

1850, w 8-ce, str. 28. Diss. inaug.

Modelski Jan.
Rozbiór chemiczny i wartość spożywcza roztworu

mięsnego peptonowego D-ra Jaworskiego (Solutio
carnis peptonisata). (Przegl. lek., 1882, Nr. 14).

Modelski Konstanty.
Kssai sur la pneumonie aiguć simple. Montpellier,

J. Martel, 1838, w 4-0e, str. 20. Thtse.
Modrzejewski Edmund, ur. w Kaliszu 29

października 1849 r., do gimnazyum uczęsz-
czał w mieście rodzinnóm, nauk lekarskich
słuchał w Warszawie (1867—1872). Po od-
byciu dwuletnićj wycieczki naukowóćj,
osiadł w r. 1875 w Warszawie.

.
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Poszukiwania na drodze chemieznój amyloidu
zwierzęcego i jego produktów rozkładu. (Pam. tow.
lek. warsz., T, LXIX, 1873, str. 293).
Zur Kenntniss der amyloiden Substanz. (Arch. f.

exper. Pathol., 1873, Bd. I, str. 426).
Sur la decomposition des matieres albuminoides

dans le vide. (Comp. rend. 1874, T. LXXIX, str. 234).
O rozkładzie ciał białkowych umieszezonychwpró-

żni. (Doniesienie tymczasowe).. Praca dokonana
wspólnie z N. Grehant'em w pracowni KI. Bernarda
w Paryżu. (Medycyna, 1874, Nr. 34. Pam. tow. lek.
warsz., T. LXXI, 167).

Spostrzeżenie z kliniki gynekologieznój Berneń-
skićj. Torbielak jajnika (cystoid ovarii). (Medycyna,
1873, Nr. 43).
Przypadek zupełnego zamknięcia otworów noso-

wych tylnych; operacya, wyzdrowienie. (Tamże,
1574, Nr. 31).

Opatrunek watowy prof. Guerin'a.
Nr. 36).
Przypadek zwężenia cewki moczowćj traumatycz-

nego pochodzenia. Uretrotomia wewnętrzna; Śmierć.
(Tamże, 1874, Nr. 41).
Rzadki przypadek wypadnięcia jelita cienkiego

przez odbytnieę. (Tamże, 1877, Nr. 11).
Nowy przyrząd J. Roussel'a do bezpośredniego

-przetaczania krwi. (Tamże, 1878, Nr. 7).
Sprawozdanie ze szpitala czasowego Warszaw-

skiego Towarzystwa Krzyża Czerwonego w Nowo-
'Mińsku. (Czytane na posiedzeniu Tow. lek. warsz. d.
16 kwietnia 1878 r.). (Tamże, 1878, Nr. 18, 19).

O sposobie Sayre'a leczenia skrzywień i złamań
kręgosłupa. (Tamże, 1880, Nr. 33, 34).

yciorys H. Korzeniowskiego. (Tamże,
Nr. 51).

Życiorys W. Placzkowskiego. (Gaz. lek., 1882,
Nr. 8).

Wieloliczne, wrodzone włókniaki miękkie, tak
zwane mięczaki nerwowłókniaki Recklinghausena
(fibroma molle, fibroma molluscum). (Gaz. lek., 1882,
Nr. 19, 20, z rye.).

Multiple angeborne fibromata mollusea (sog. Neu-
rofibromen von Recklinghausen). (Berlin klin. Wo-
chensch., 1882, str. 627).
Korespondencya z Wiednia. (Gaz. lek., 1882,

Nr. 44).

* Móller H.
Podręcznik praktyczny, zawierający środki pozna-

wania i leczenia chorób psów, tudzież zapobiegania
tymże, wraz ze sposobami stosownego chowu, o0pa-
trywania i karmienia tychże zwierząt, dla strzelców,
ekonomów, pasterzy i t. d. przełożony na język pol-
ski według trzeciego poprawnego wydania niemiec-
kiego przez I. Czyżowskiego. Wrocław, 1838, w 12-ce,
str. 110.

Moeller Jan Wilhelin, doktór medycyny,
członek towarzystwa _ mineralogicznego
w Jenie i przyrodniczego w Westfalii, rad-
ca przy dworze Stanisława Augusta.

Reise von Volhynien nach Cherson in Russland im
Jahre 1787. Mit Kupfern und einer Landkarte. Ham-
burg, A. Lange, 1802, w 8-ce, str. XVI, 168, 2 nl.,
1 mapai 2 ryciny.

Reise von Warschau nach der Ukraina im J.
1780 und 1781. Herzberg am Harz, 1804, w 8-ce, str.
16, 348i4. (Między innemi opis grasującego wów-
czas moru).

Na polski język przełożył dziełko Bakera (0b.).

Mohr Karol Franciszek Ksawery.
Uwiadomienie o wodzie mineralnćj Żegiestowskićj

(po polsku i po niemiecku). Kraków, druk Gieszkow-
skiego (około 1850), fol., 1 arkusz.

(Tamże, 1874,

1879,

Modrzejewski—Molendziński.

Mohr Michał Edward, ur. 17 grudnia 1804
roku w Józefowie, nauki lekarskie pobie-
rał w Krakowie, gdzie w r. 1829 stopień
doktora medycyny uzyskał. Już w marcu
t. r. przez senat rządzący mianowany został
zastępcą fizyka przy szpitalu św. Ducha,
w r. 1882 fizykiem przy głównym szpitalu
św. Fazarza a w tymże roku fizykiem m.
Krakowa, wreszcie w r. 1844fizykiem miej-
skim i okręgowym i obowiązki te spełniał
nieprzerwanie aż do śmierci a więc przez
pół wieku prawie. Um. 13 grudnia 1879 r.
De medieamentis neotericis, illorum virtutibus, usu

et modo praeparationis. Cracov., druk. Mateekiego,
1829, w 8-ce, str. 84. Diss. inaug.

Przepisy przyrządzania i używania wielu nowszych
lekarstw dla użytku lekarzy, aptekarzy i chirurgów.
Kraków. w druk. Stanisława Gieszkowskiego, 1836,
w 8-ce, str. nl. 16 i 122.
Dwa szezególne przypadki otrucia przez opium.

(Pam. farmaceutyczny krakowski, 1884, str. 152
do 156). >

* Mokricki Teodor, spółczesny lekarz woj-
ska rosyjskiego.
Przypadek zapchania piaskiem wyrostka robacz-

kowego kiszki ślepóćj, jego następowe zapalenie
i przedziurawienie. Zapalenie otrzewni; śmierć. (Me-
dycyna, 1873, Nr. 36).
Przypadek przebicia ściany brzusznój z wypadnię-

ciem sieci i kiszek, zakończony wyzdrowieniem.
(Tamże, 1875, Nr. 46).
O nieposredstwiennom wlijanii dawlenia krowi na

skorost udarow sierdea. Warszawa, 1873, w 8-ce,
str. 74. Diss. inaug.

Mokrzycki Ludwik, ur. w Wilnie 1801 r.;
ukończywszy nauki lekarskie w mieście
rodzinnóm 1826 r., wstąpił jako lekarz do
wojska rosyjskiego i na tóm stanowisku
pozostawał aż do ukończenia wojny krym-
skićj. Następnie objął kierownictwo szpi-
tala miejskiego w Kownie. W r. 1862 prze-
niósł się na stały pobyt do Wilna i tu 19
grudnia 1879 r. pracowitego żywota doko-
nał., W r. 1836 napisał rozprawę inaugu-
ralną „o złamaniach kości,

Mokrzycki Paweł, rodem z Podola.
Diss. inaug. medico-obstetricia exhibens observa-

tionum pas in convulsiones puerperarum cum epieri-
si. Vilnae, typ. Manes et Zymel, 1824, w8-ce, str. 27.

Molendziński Józef, promowany do stop-
nia doktorskiego w Krakowie w r. 1864,
początkowo był asystentem kliniki chirur-
gicznćj krakowskićj, późnićj objął ster
w oddziale chirurgicznym szpitala pow-
szechnego we Lwowie, gdzie obrany był
radcą miejskim, Umarł 20 marca 1875 r.,
przeżywszy lat 34.

Bliższe badanie gruczołu przyusznego. (Przegl.
lek., 1862, Nr. 14).

Przyczynek do rzeczy o litotrypsyi. (Tamże, 1867,
Nr. 26, 27, 28).

Cieśń cewki moczowój, zatrzymanie moczu, gwał-
towne rozszerzenie (eatheterisme foreć); wyleczenie.
(Tamże, 1867, Nr. 48).

Jeszeze o śŚcieśnieniu cewki moczowej. (Tamże,
1868, Nr. 1).



Moller—Montanus.

O uszkodzeniach ciała ze stanowiska sądowo-le-
karskiego. (Tyg. lek., 1866, Nr. 23, 24, 26—234, 40
do 47).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, w druk. Gaz. pol-
skićj, 1867, w 8-ce, str. IV, 161. Ocena Ściborow-
skiego w Tyg. lek. 1857, Nr. 28.
Przyczynek do laryngoskopii i tracheotomii. (Rocz.

tow. lek. galicyjsk. za r. 1869. Lwów, 1870, str.
27 —54%, 2 tab.) Sprawozdanie Dobieszewskiego
w Pam. tow. lek. warsz., T. LXV, 1871, str. 161.
Beitrige zur Tracheotomie (Langebeck's Arch. f.

klin. Chir., 1872, Bd. XIII, str. 458—467).

Przyczynek do resekcyi stawu barkowego. (Rocz.
tow. lek. galic. za r. 1869, str. 55—66). Sprawoz-
danie Dobieszewskiego w Pam. tow. lek. warsz., T.
LXV, 1871, str. 164 i w Przegl. lek., 1870, Nr. 48.
O budowie szpitali według systemu szałasowego

(barakowego). (Tamże, str. 100—104). Sprawozda-
nie w Przegl. lek., 1870, Nr. 49.
Bruch des zweiten Lendenwirbels. (Arch. f. klin.

Chir., 1869, XI, 3, str. 859. Schm. Jahrb., str. 179).
| że RDR) S. Janikowskiego w Przegl. lek,, 1870,

aż

Moller Paweł, rodem z Wilna, do nauk
lekarskich przykładał się w Padwie około
r. 1638.

Molsdorf Aleksander, z Mazowsza.
Des hómorrhagies utórines pendant les derniers

mois de la grossesse et durant le travail. Paris, Ri-
gnoux, 1851, w 4-ce, str. 50.

Moneta Chrystian Jakób, rodem z Gdań-
ska, osiągnąwszy stopień doktora medycy-
ny w Królewcu w r. 1764, początkowo był
lekarzem u Józefa Solłohuba, wojewody
witebskiego. Przeniósłszy się na stały po-
byt do Warszawy, zjednał sobie wielką
wziętość i został nadwornymlekarzem Sta-
nisława Augusta. Umarł 27 lutego 1792 r.
. De apoplexia. Regiomonti, 1764, w 4-0e. Diss.
inaug.
Abhandlung, dass die Kiilte und das kalte Wasser

in Catharrkrankheiten und Catharrhusten wahre
Heilmittel sind. Warschau, M. Groell, 1776, w 12-ee,
str 63. Ded. Ad. Czartoryskiemu.
Toż, tamże, 1779, w 12-ce, str. 63.
Sposób doświadczony, ratowania ludzi, których

pies lub inne wściekłe zwierzę ukąsiło. Warszawa,
u Jana Augusta Posera, bibliopoli, 1782, str. 16.

Sposób jedynyi nieomylny ratowania ludzi, którzy
od wściekłych psów, wilków lub innych zwierząt są
ukąszeni, wynaleziony przez K. J. M... Druga edyeya
poprawiona i powiększona z roztrząśnieniem dyete-
tycznym: czyli zdrowo podczas stołu pić wodę lub
piwo? Warszawa, M. Gróll, 1786, w 8-ce, str.Y, 29.

Toż, trzecia edycya. Warszawa, M. Gróll, 1790,
w 12-ce, str. X, 45.

Von der einzig zuverlissigen und durch viele Er-
fahrung bestatigten Heil-—Cur des Bisses toller Hun-
de, Wólfe, Katzen, Fiichse und aller Arten toll ge-
wordener oder auch stark gereitzter Thiere; wie auch
der Vipern, Ottern, Schlangen und der Verletzung
aller giftigen Insekten, mit Beyfiigung einiger ge-
meinniitzigen Erfahrungen verschiedenen Gregenstan-
des aus der praktischen Arzneykunde. Leipzig und

Warschau, M. Gróll, 1789, w 8-ce, str. 138.
Sposób jak zmarzłych ratować i przy wielkich mro-

zach się uchronić, Warszawa, 1789, w 4-ce, 1 k.

Monkiewicz Józef.
De laryngitide et tracheitide uleerosa. Petropoli,

1857, w 8-ce, str. 41. Diss. inaug.
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Moński Karol Gustaw Teodor, ur. w Liesz-
nie 1824r., dogimnazyum uczęszczał w mie-
ście rodzinnóm, medycyny słuchał (1844—
1848) w Berlinie.
De morbis tuniecarum vaginalium testieuli et fu-

nieuli spermatici nonnulla. Berolini, typ. Schade,
1843, w 8-ce, str. 31. Diss, inaug.

Montanus Jakób, doktór medycyny i filo-
zofii, kanonik krakowski, archidyakon lu-
belski, lekarz Filipa Padniewskiego, bi-
skupa krakowskiego, wykładał nauki le-
karskie w akademii krakowskićj. Umarł
około 1580 r.

Por. Roczn. wyd. lek., II, 47. Kochanowski J.
Fraszki, str. 52 (wyd. 1629). Starowolski: Mon. Sarm.
43. Oettinger: 1. e. 187.

Montanus Jan, stopień doktora medycyny
uzyskał w Bononii 1556 r., przebywał
w Królewcu, umarł 1600r. Pisał o sposobie
uchronienia się od moru.

Por. Joecher: Gelehrt. Lex. III, 627.

* Montanus Jan Chrzciciel (1488—1551)
był profesorem akademii padewskiej. Zlicz-
nych jego dzieł następujące wyszły stara-
niem Walentego z Lublina.

In tertiam primi epidemiorum Hippoeratis seetio-
nem explanationes a Valentino Lublino polono col-
lectae. Venetiis; apud Balthasarum Constantinum,
1554, w 8-ce, k. nl. 8, liczb. 260. Przypis. Łukaszowi
Górce, kasztelanowi brzeskiemu.

In nonum librum Rhasis ad Mansorem regem
Arabum expositio; a Valentino Lublino polono medi-
cis posteritatique eorum fideliter communicata. Vene-
tiis, apud Balthasarem Constantinum, 1554, w 8-cee,
k.12 i 344. Przypis. kardynałowi Janowi Pogiu-
szowi.

Toż, Basileae, 1562, w 8-0e.
De exerementis lib. II a Valentino Lublino polono

in studiosorum communem utilitatem dati. Alter de
fecibus, alter de urinis. Quibus aecessit quaestio
ejusdem, quomodo medieamentum aequale vel inae-
quale dieatur. Tractatus etiam utilissimus de morbo
gallico. Venetiis, apud Balthasarem Constantinum,
1554, w 8-ce, k. 2, 39, 52, 29, 20. Przypis. kasztela-
nowi lwowskiemu Stanisławowi Tenczyńskiemu.

In artem parvam Galeni explanationes a Valentino
Lublino polono editae. Venetiis, apud Balthassarem
Constantinum, 1554, w 8-ce, k. 16 i 400. Ded. Stani-
sławowi Tenczyńskiemu, wojewodzie sandomier-
skiemu. ;

Toż, Lugduni, Frellonius, 1556, w 12-ce, k. 16,
str. 976.

In libros Graleni de arte eurandi ad Glauconem ex-
planationes. Venetiis, apud Balthassarem Oonstan-
tinum, 1554, w 8-ce, k. 81562. Ded. Zygmuntowi
Augustowi.

Toż, Lugduni, 1596, w 16-ce.
Consultationum medicinalium centuria prima a Va-

lentino Lublino polono quam aceurate eolleeta. Ve-
netiis, in off. Erasmiana, apud Vincentium Valgri-
sium, 1554, w 8-ce, k.8, str. 628 a właściwie 592.
Przypis. Mikołajowi Radziwiłłowi, wojewodzie wi-
leńskiemu.

"Toż, tamże, 1556, w 8-ce.
Toż, tamże, 1559, w 8-ce. :
Opuscula. I. De charaeterismis febrium. II. Quae-

stio de febre sanguinis. III. De uterinis affectibus;
a Valentino Lublino, polono eolleeta. Venetiis, apud
Baltlassarem Oonstantinum, 1554, w 8-ce, k. 4, 109
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i1. Ded. Jakóbowi Uchańskiemu, biskupowi cheł-
mińskiemu.

Toż, tamże, 1556.
In primam fen X libri primi canonis Avicenae ex-

planatio. Venetiis, 1554, w 8-ce.
In secundam fen libri primi canonis Avicenae lec-

tiones. Venetiis, 1557, w 8-ce.
In aphorismos Hippoeratis lectiones summa eura

eollectae exaetissimaque diligentia recognitae. Ve-
netiis; apud Balth. Constantinum, 1554, w 8-ce,
str. 222.

Morawski Stanisław, rodem z Litwy.
Diss. inaug. easum diabetis melliti cum epierisi

exhibens. Vilnae, Zawadzki, 1823, w 8-ce, str. 33.

Morawski Walenty, doktór medycyny,
wykładał w akademii krakowskićj filozofią
i matematykę, których to przedmiotów słu-
chał pod nim Józef Struś. Jemu to Struś
przypisał przełożoną na łacinę księgę Gale-
na de urinis, wydaną w Wenecyi 1535 r.

Jocher. Obraz bibliogr. I, 138.

Morecki z Mórki Łukasz (Moretius Morka),
doktór teologii i medycyny, kanonik kra-
kowski a późnićj gnieźnieński, należał do
profesorów wydziału lekarskiego akademii
Jagiellońskićj. Dnia 2 grudnia 1575 r. kie-
rował obroną drugićj i trzecićj od sław-
kowskićj bramy krakowskićj. Installowa-
ny na kanonikat gnieźnieński 25 września
1584 r., przeniósł się do Gniezna i tam w r.
1593 życie zakończył. Starowolski przecho-
wał napis na nagrobku wystawionym dla
córki Moreckiego: czy więc rzeczywiście
był kapłanem, stanowczo twierdzić nie
można. :

Por. Roezn. wyd. lek., II, 46. III, 445. Grabowski
Dawne zabytki m. Krakowa, 51. Korytkowski: Pra-
łaci i kanonicy... T. II, str. 42.

Morel Daniel, rodem z Tozanny, nauki
gimnazyalne pobierał w Warszawie i w Lu-
blinie, Wypadki krajowe przerwały mu
bieg nauk lekarskich, które rozpoczął
w Warszawie w r. 1828, W latach 1832—
1835 do medycyny przykładał się w Kra-
kowie a późnićj w Berlinie, gdzie 1836 r.
stopień doktorski otrzymał.
De signis morborum, quae ex faciei habitu petun-

tur. Berolini, 1836, w 8-ee, str. 44. Diss. inaug.
Morelli Jan, rodem z Sycylii, był nadwor-

nym lekarzem Kajetana Soltyka, biskupa
krakowskiego a późnićj i króla Stanisława
Augusta; zaliczony w poczet szlachty pol-
skićj 1767 r.

Por. Konstytucye sejmu extraordynaryjnego z r.
1767 w Warszawie.

Moretti Franciszek rodem z Litwy.
Les quatres qućstions tiróes au sort. Those. Mont-

pellier, 1838.

Traitć pratique des ćcoulements des organes góni-
taux des femmes et des uleerations de la matrice.
Paris, Baillere, 1845, w 8-ce, ark. 615,

Mori Jacopo.
Anatomia ridotta ad uso de'pittori e seultori. Vi-

negia, 1679, fol. Ded. Jan. And. Morsztynowi.
or. Ciampi: I, 349.

Morawski—Moskorzewski.

Morisoniana czyli dokładny poradnik na prawie
wszystkie choroby podany przez Radę lekarską an-
gielską, wraz z wykazaniem sposobów używania te-
go tak zadziwiająco skutecznego lekarstwa, szeze-
gólnićj w suchotach, eholerze i t. d., z wyliezeniem
wielu cudownych prawie uzdrowień. Przekład z 3-0
angielskiego wydania. Kraków, 1839, w 12-ce.

Toż, wydanie drugie znacznie przerobione i po-
strzeżeniami nowemi powiększone. Kraków, J. Czech,
1840, w 12-ce, str. 104 i VIT.

"Toż, wydanie trzecie polskie według ostatniego
angielskiego. Tamże, 1848, w 16-ce, str. 139.

Toż, wydanie czwarte. Tamże, 1845, w 16-ce,
str. 146.

Toż, wydanie piąte polskie według ostatniego an-
gielskiego. Tamże, 1849, w 8-ce, str. VIII, 112.

Toż, ezyli poradnik domowy dla zachowania zdro-
wia i leczenia chorób według krótko zebranych pism
hygienisty J. Morisona w Londynie. Kraków, druk.
K. Budweisera, 1863, w 8-ce, str. 280.

Moroński Jakób Józef.
De spasmo intestinorum. Erfordiae, typis Heringii,

1741, fol., str. 12 i 40. Diss. inaug. Ded. Sewer.
i Wacławowi Rzewuskim.

Morszyn, zdrojowisko  solankowo - borowinowe.
Lwów, druk, im. Szewczenki, (1880), w 16-ce, str. 9,
3 nl. z rycinami w tekscie.

* Mosch K. F.
Wody mineralne Szląskie i hrabstwa Glackiego,

tłomaczone przez Al. Kuszańskiego, z przyłączeniem
opisu Krzeszowie. Wrocław, Korn, 1821, w 8-ee, str.
XII, 443 i 12 rycin.

Mościcki Adam Hier. ur. 1825 r.
De pneumonia. Berolini, typ. Schlesinger, 1852,

w 8-ce, str. 55. Dissert. inaug.

Mosing albo Mossing Gotfryd Henryk (po-
lonus sandomiriensis), stopień doktorski
otrzymał w Wiedniu w r. 1821, praktyko-
wał we Lwowie.
De metrorrhagia in genere et in specie,Wien,

Haykul, 1821, w 8-ce, str. 98. Diss. inaug.
Andeutungen iiber die Anwendung und heilsame

Wirkung der medizinisehen Dampfbider nach eige-
nen aus vielfiltiger Beobachtung gesehópften Kr-
fahrungen. Lemberg, Piłler, 1838, w 8-ce, str. 30.

Mosing Bogumił.
Pogląd statystyczny na śmiertelność zauważoną

we Lwowie w r. 1868. (Roczn. tow. lek. galicyjsk.
za r. 1869. Lwów, 1870, str. 88—99). Sprawozdanie
w Przegl. lek., 1870, Nr. 49.
Pogląd statystyczny na Śmiertelność we Lwowie

od r. 1868 po koniec 1878. (Służba zdr. publ., 1872,
.IE str. 161—176). E h

Mosing Michał (Galicianus Tarnopolien-
Sis).
De epilepsia. Vindobonae, typis viduae Antonii de

Haykul, 1835, w8-0e, str. 60. Diss. inaug.
Moskorzewski albo Moskorzowski Hiero-

nim, z Moskorzowa, herbu Pilawa, zostaw-
szy około r. 1595 soeynianem, był najżar-
liwszym obrońcą tego wyznania, które nie-
tylko możnym swym wpływem ale i do-
statkami znakomicie wspierał, Rad zajmo-
wał się chemią i medycyną a u swych spół-
wyznawców jako zacny lekarz (nobilis me-
dicus) był znany. Osobliwie słynął w le-
:zeniu chorób oczu, chociaż sam na jedno
był ciemny. Stale utrzymywał przy sobie
Szymona Polaka, biegłego w chemii i me-



Moskorzewski—Moszyński.

dycynie. Um. w majętności swój Czarnko-
wach, około Wiślicy, 19 lipca 1625 r.

Oratio qua eontinetur brevis ealumniarum depul-
sio, quibus premuntur illi qui in doctrina Christi et
Apostolorum studium suum posuerunt, et Patrem
Domini nostri J. Chr. solum Deum Israćlis, solum
quoque Creatorem ceoeli et terare esse adfirmant.
Ad Regem et Senatores fidelis subditi. (1595),
W 4-06. ;
Odpowiedź na skrypt Przestrogą nazwany, który

X. Jan Petrycy Minister Zboru na Jodłówce wydał
w r. 1600, uczyniona przez Hieronima Moskorzow-
skiego z Moskorzowa. Raków, 1602, w 4-ce, str. 206.

Katechizm Zboru tych ludzi, którzy w Królestwie
Polskim i Wielkim Xięstwie Litewskim y w innych
Państwach do Korony należących, twierdzą y wy-
znawają, że nikt inszy, iedno Ociec Pana naszego
Jezusa Ohrystusa jest onym iednym Bogiem Izrael-
skim; a On ezłowiek Jezus Nazarański, który Się
z Panny narodził, a nie żaden inszy oprócz niego
abo przed nim, iest iednorodzonym synem Bożym.
Raków, 1605, w 12-ce.

Toż, tamże, 1619.
Toż, w przekładzie Smaleyusza na język niemiee-

ki, 1608i 1612.
Toż, w przekładzie H. Moskorzowskiego na język

łaciński: Cathehesis Keclesiarum... Racoviae, 1609,
w 12-ce, str. 371. Inne wydania: Irenopoli, 1659; Sta-
uropoli, 1680.

Zniesienie Zawstydzenia, które X. Piotr Skarga
Jezuita wnieść niesłusznie na Zbór Pana Jezusa Na-
zarańskiego usiłował, uczynione przez H. Mosko-
rzowskiego. Raków, 1607, w 4-ce.

Zniesienie wtórego Zawstydzenia, które X. Piotr
Skarga Jezuita na Zbór Pana Jezusa Nazarańskie-
go wnieść usiłował, z pomocą tegoż Pana Jezusa Na-
zarańskiego, Pana y Boga naszego y iedyney naszey
nadzieje y pociechy, uczynione. Raków, 1610, w 4-ce,
str. 560.

Retutatio Appendicis, quem Martinus Smiglecius
Jesuita Doetor Theologus libro eui titulum dedit:
Nova Monstra Novi Arrianismi apposnit et Hierony-
mo Moscorovio opposuit. Racoviae, typ. Seb. Ster-
nacii, 1613, w 4-ce, str. 6 i 68.

Refutatio libri de Baptismo Martini Smiglecii Je-
suitae. Racoviae, 1617, w 4-€e, str. 228.
Odpowiedź na xiążkę X. Górskiego, którą wyja-

wieniem niewstydu aryanskiego nazwał. 1617,
w 4-ce, str. 399. Napisana 1611 r.
Witóre zawstydzonie X. Skargi abo odpis na po-

wtórną xiążkę jego, którey dał tytuł: Messyasz no-
wych Arianów wedle alkoranu Tureckiego, uezynio-
ne przez tegoż szlachcica polskiego, który mu był
pierwsze też zawstydzenie napisał r. 1615, w 4-ce.

Philopolites to jest miłośnik oyezyzny, albo 0 po-
winności dobrego obywatela oyczyznie dobrze chcą-
cego y onę miłującego, krótki traktat.
Nadto wydał 4 dzieła swego przyjaciela Fausta

Soeyna.
Por. Ossoliński: Wiadomości hist. krytyczne, T I,

str. 245—279. Chodynicki: str. 130—136. Sandius:
Bibl. antitrinitariorum. str. 105. Maciejowski: I, 708.
II, 521. Wiszniewski: I, 72. IX, 103. Rycheieki:
Skargaijego wiek, T.II, 335. Niesiecki: Korona
polska, 11I, 313. Jocher: II, 292, 294. III, 598. Kna-
piński: Eneykl, kościelna, T. XV, 162.

Mosooczy C. Fryd. (Nobilis Galicianus),
Diss. inaug. medieo-praetiea de chlorosi. Wiedeń,

druk. wdowy Piehlera, 1835, w 8-ce, str. 18i 2.

Mostowski Artur Emil, hr., doktór medy-
cyny, um. 8 stycznia 1873 r. w Avignonie,
gdzie przez wiele lat znany był z czynów
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miłosierdzia. Zmarł w niedostatku, pocho-
wany kosztem rady municypalnej.

Existe-t-il des engorgements de Futórus? Montpel-
lier, Boehm, 1850, w 4-ce, str. 44. Thaze.

Moszczański Karol, ur. w r. 1816 w Pod-
wołoczyskach, w obwodzie tarnopolskim.
Początkowe nauki pobierał w Zbarażu
a następnie w Przemyślu. Późnićj uczęsz-
czał przez rok jeden we Lwowie na kurs
chirurgii. W r. 1838 udał się do Wiednia
na wydział lekarski. W r. 1840 obwiniony
o udział w tajnem towarzystwie politycz
nóm, przywieziony został do Iliwowa. Po
czterech latach uwięzienia, skazany na
śmierć i ułaskawiony Wr. 1845 udał się
powtórnie do Wiednia w celu ukończenia
swych nauk, atoli juź w następnym roku,
jadąc bez pasportu, został aresztowaby na
Węgrzech i przywieziony do Wiednia; po
ośmiomiesięcznóm więzieniu wypuszczony,
skończył nareszcie nauki lekarskie, Jako
politycznie skompromitowanego, nie przy-
puszczono go do złożenia egzaminów; po-
został więc w Wiedniu, czekając pomyśl-
niejszćj chwili, gdy go zaskoczył r. 1848.
Po ogłoszeniu stanu oblężenia w Wiedniu,
został aresztowany po trzeci raz jako podej-
rzany o wspólnietwo w pomaganiu jenerało-
wi Bemowi w ucieczce a Wiednia, Po dwu-
miesięcznóm więzieniu jako niewinny został
uwolniony, W r. 1849 przeniósł się do Krako-
wa, gdzie po odbytych egzaminach otrzy-
miał stopień doktora medycyny i chirurgii,
Odtąd oddał się swemu zawodowi z całą
gorliwością i poświęceniem. Jako lekarz
praktyczny był czynny w Przemyślu, Kro-
śnie, Sanoku a nakoniec we Lwowie. Od r.
1852 był stałym lekarzem zdrojowym
w Iwoniczu, który to zakład jego stara-
niom i gorliwości zawdzięcza po części swo-
je dzisiejsze znaczenie, W ostatnich latach
zimę przepędzał we Lwowie, gdzie po dłuż-
szych cierpieniach dnia 4 września 1869 r.
umarł na gruźlicę mózgu.
Krótka wiadomość o źródłach lekarskich w Iwoni-

czu. (Roezn. tow. paryzk., 1859, str. 1—t).
Wody Iwoniekie. Sprawozdanie z r. 1857. Kra-

ków, 1857, w 8-ce,str.22.
Toż, z r. 1858, tamże, 1858, w 8-ce, str. 22.
Toż, z r. 1859, tamże, 1860, w 8-ce, str. 21.

. Toż, z r. 1860, tamże, 1861, w 8-ce, str. 20.
Toż, z r. 1831, tamże, 1862, w 8-ce, str. 18.
Toż, z r. 1862, tamże, 1868, w 8-ce, str. 24.
Toż, z r. 1834, tamże, 1854, w 8-ce, str. 16.
Za Iwoniekie. Sprawozdanie z r. 1866, w 8-ce,

str. 16.
Toż, z r. 1867, w 8-ee, str. 16.

Moszyński Julian Albin, ur. 1 marca 1809
roku w Cissowie w Augustowskiem, ukoń-
czywszy gimnazyum w Białymstoku, za-
pisał się r. 1829 na wydział lekarski uni-
wersytetu wileńskiego; r. 1836 został leka-
rzem klasy l-ój a r. 1841 uzyskał stopień
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doktora medycyny. Od r. 1849 był naczel-
nym lekarzem szpitala Św. Jakóba w Wil-
nie, gdzie urządził szkołę dla akuszerek.
Kilka razy piastował godność prezesa Tow.
lek. wileńskiego, nadto był dyrektorem wi-
leńskićj dobroczynności i członkiem tow.
archeologicznego. Um. 29 sierpnia 1857 r.
Tenotomia et myotomia. Vilnae, typ. Zawadzki,

1841, w 8-ce. Diss. inaug.
Podróż do Prus, Saksonii i Czech odbyta w r. 18388

i 1839. Wilno, R. Daien, druk Romma, 1844, w 8-ce,
2 tomy. T. I. str. 290. T. II, str. 296.
Rady dla matek czyli sposób utrzymania zdrowia

kobiety od narodzenia do późnćj starości. Wilno,
nakład autora, u J. Zawadzkiego, 1850, w 12-ce,
str. XX, 650. Oeena przez Freya w Pam. tow. lek.
warsz., DT. XXVII, 1852, str. 158.*

Toż, wydanie drugie przerobione. Wilno, Rafało-
wiez, 1858, w 8-ce, str. XX, 591.
Pierwsze zasady sztuki położniczćj, które do po-

trzeb początkujących w tój umiejętności kobiet za-
stósował a dla łatwiejszćj nauki przez pytania i od-
powiedzi ułożył... Wilno, R. Rafałowiez, 1855, w 8-ce,
str. XXI, 280, z 9 tab. fig. na miedzi rytych:
Ciąża mniemana (graviditas putativa). (Praktycz-

ne postrzeżenia... I, 1846, str. 63—72).
O leczeniu zapalenia jądra (orehitis), (Tamże. str.

72—82).
Wiadomość o czynnościach Tow. lek. wileńskiego

w r. 1843. (Tamże, str. 110—130).
Toż, z r. 1844, (Tamże, II, 1846, str. 95—110).
"Toż, z r. 1840. (Tamże, III i IV, 1852, str. 245

do 263).
Toż, z r. 1846. (Tamże, str, 264—280),
Troki pod względem zdrowia. (Tamże, II, 1846,

str. 5—14).
Poród ukończony za pomocą kleszczy. (Tamże,

str. 79—85).
Poród trojga dzieci razem czyli trojniaków. (Tam-

że, str. 85—87).
Historya zapalenia pęcherza urynowego. (Tamże,

V, 1862, str. 57—61). ć
Zastąpienie przez zwężoną pochwę, operaeyaw cza-

sie porodu, szczęśliwe jój zejście i uwagi nad tóm
praktyczne. (Tamże, V, 1562, str. 83—89).

Historya gangreny w gardle, ukończonćj wyzdro-
wieniem. (Tamże, str. 94—100).
Zakłady dobroczynne w Wilnie w ezasach prze-

szłych i dzisiejszych. (Tamże, str. 169 —183).
Uwagi lekarskie nad cholerą, która panowała

w r. 1837, w gubernii Mazowieckićj. (Pam. tow. lek.
warsz., T. I, 1837, str. 479).

Poród łożyskiem (placenta praevia), ukończony po-
NE przez operacyą. (Tamże, T. XXXIII, 1855,
str. 92).
Dwa przypadki owadów w ciele ludzkićm znalezio-

nych. (Tamże, T. XXXV, 1856, str. 303).
Por. Kirkor Ad. Hon. Wspomnienie o J. A. M»-
ww88 Wilno, T. Gliieksberg, 1857, w 8-ce,
str. 15.

Moszyński $., syn poprzedzającego.
Saliciłowaja kisłota protiw rewmatizma. (Protok.

tow. lek. wil., 1876, Nr. 6).

- Możdżyński Lucyan, ur. w r. 1839 w Piń-
czowie, nauki gimnazyalne pobierał w Rado-
miu; bieg studyów lekarskich, które rozpo-
cezął w warsz. akademii medyko-chirurgicz-
nój w r. 1857, przerwały mu wypadki kra-
jowe (1862—5), tak, że dopiero w r. 1868
dyplom lekarski Szkoły Głłównój otrzymał.

Moszyński—Mucharski. -

Od r. 1869 trudni się praktyką lekarską
w Skalbmierzu.
Tłuszczak; wycięcie jego przy zastosowaniu znie-

czulenia miejscowego. Z kliniki prof. Le Bruna,
(Gaz. lek., T. LI, 1867, str. 764—779).
Mróz Jan, brat Stanisława, kanonika war-

szawskiego, proboszcza u P. Maryi na No-
wóm Mieście, około r. 1620 był chirurgiem
i ławnikiem warszawskim.

Por. Starowolski: Mon. Sarm. 253. Bartoszewicz:
Kościoły warsz., 58.

Mrozowski Juliusz Frost, rodem z Po-
znania,.
De Tietetre et de ses rapports avec les diverses

maladies du foie et de Fappareil exeróteur de la bi-
le. Paris, Rignoux, 1847, w 4-ee, str. 32. These.
Mrozowski Teodor, lekarz wojskowy, za

czasów księstwa Warszawskiego był człon-
kiem rady głównój lek. wojska polskiego
i nauczycielem w szkole felczerów wojsko-
wych. Um. 1822 r

Por. Roczn. wojs. pols., 1817—1822. Dodatek 2 do
Gaz. warsz. 25 marca 1809, Nr. 24,

Mucharski z Mucharza Jan Wincenty, syn
Piotra, ur. w r. 1624, pierwszy stopień
filozoficzny osiągnął w Krakowie 1641 r.;
do nauk lekarskich przykładał się w Pad-
wie, a późnićj w Rzymie, gdzie w r. 1647
wieniec doktora medycyny otrzymał. Wró-
ciwszy do kraju, bawił ezas niejaki w Lu-
blinie; następnie osiedlił się w Warszawie
i tu został lekarzem nadwornym i sekre-
tarzem króla Jana Kazimierza. Umarł w r.
1690. Był on bratankiem znanego Jakóba
Mucharskiego, któremu w Jarosławiu
pomnik postawił.

Dissertatio de plica solocia s. citragra, morbo po-
lono, quaestio medica. Romae, ex typogr. F. Mone-
tae, 1647, w 4-ce, str. 14. Ded. Janowi Zamoy-
skiemu.
Phosphorus, 1644, w 4-ce. Powinszowanie Piotro-

wi Mucharskiemu.
Na ślub J. Mucharskiego z Anną Sędzimirowną,

który odbył się w Ołyce, napisał Sleszkowski Ka-
rol wiersz p. t. Melos epithalamieum. Oracoviae, Alb.
Siekielowicz, 1663. >

Por. Gąsiorowski: 1. e. II, 268. Wiszniewski: IX,
574. Muczkowski: 1. e. str. 312. Juszyński: I, 320. LI,
190. Starowolski: Mon. Sarm., 436.

Mucharski z Mucharza Piotr, syn Woj-
ciecha, ur. w Jarosławiu w r. 1589; otrzy-
mawszy stopnie filozoficzne w akademii
Jagiellońskićj w latach 1610i 1612, był se-
niorem szkoły ś. Mikołaja i zarządcą szkoły
Wszystkich świętych, W r. 1617 udał się
do Pudwy, gdzie przykładał się do nauk
lekarskich a w latach 1618—1621 był radcą
narodowości polskićj tamże. W r. 1619, 16
maja, osiągnął w Padwie stopień doktora
medycyny. Wróciwszy do kraju, był leka-
rzem ks. Ostrogskiego a późnićj Hieronima
Sieniawskiego. Wcielony do wydziału le-
karskiego 24 października 1650 r., objął
w Krakowie katedrę anatomii, W r. 1645
uzyskał patent na nadwornego lekarza



Mueldner—Muneghina.

króla Władysława IV. W r. 1656 był dele-
gowany wraz zinnymi akademikami do
witania w murach miasta króla szwedzkie-
go Karola Gustawa. Umarł wr.1666. Przy-
jaciołom swoim lekarzom: Janowi Lieonice-
nowi i Melchiorowi Piotrkowczykowi wy-
stawił w Jarosławiu nagrobki.
De passione melancholiea. Patavii, 1619.

De peripneumonia, questio medica.  Oracoviae,
apud chaleographum Paulum aesarium, 1650,
W 4-00.
; Epigrammata jego rozproszone są w wielu dzie-
ach.
Por. Encykl. powsz. XIX, 10. Bandtkie: Hist. druk.

465. Roczn. wyd. lek. II, 49. III, 446. Gąsiorowski:
le. II, 241. Juszyński: 1. c. I, 320. Muezkowski:
270, 272. Bieżanowski Stan. napisał wiersz: Rozkosz-
ny związek małżeński przy akcie weselnym Woje.
Sleszkowskiego, fil. i med. dokt., i Anny Mucharskićj,
Piotra Mucharskiego, fil. i med. dokt. i prof. eórki.
Kraków, w druk. Kupisza, 1654, w 4-ce.

Mueldner Henryk.
Kąpiele Schwarzenberg, węgierski Graftenberg .

na Spiżu. Wspomnienia z podróży odbytćj w lecie r.

1878. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. J. Ungra,
1879, w 8-ce, str. 55, 1 nl. i 2 drzew. Odbitka z Wę-
drowea.

Przyczynek do historyii statystyki zarazy moro-
wój, zebrałzróżnych źródeł historycznych... Kraków,
nakł. aut., druk. Czasu, 1879, w 16-ce, str. 52. Odb.

z Czasu.

Muelhausen Józef Jan, ur. w Warszawie

w lutym 1818 r.; ukończywszy nauki w li-
ceum warsz. w r. 1832, w roku następnym
udał się do Lipska, gdzie po czteroletnich
studyach, r. 1887 dyplom doktora medycy-
ny i chirurgii otrzymał. Wróciwszy do
kraju, krótki czas praktykował na pro-
wincyi, następnie osiadł w Warszawie i tu
r. 1846 mianowany został ordynatorem
szpitala Dzieciątka Jezus. W latach 1848
i 1849 pełnił służbę lekarską w czasowym
szpitalu cholerycznych w domu przedpo-
grzebowym, naprzeciw szpitala Dzieciątka
Jezus. W r. 1850 objął obowiązki Inspek-

tora szpitala Dzieciątka Jezus a zarazem

Dyrektora instytutu szczepienia ospy
ochronnój. W r. 1866, porzuciwszy urząd

Inspektora szpitalnego, został ordynatorem
z zachowaniem obowiązków Dyrektora
instytutu szczepienia ospy. Natóm stanowi-
sku dotąd pozostaje.
De asthmate thymieo infantum.

w 8-ce, str. 32, Diss. inaug.
O febrze przepuszczającćj przeszłorocznój i 0 uży-

ciu chinoidiny w jój leczeniu. (Tyg.lek., 1848, Nr.28).
Dwa wypadki wpadnienia ciał obeych do płue

i wyrzucenia ich następnie przez kaszel. (Tamże,
1849, Nr. 20).
O działaniu wódki na organizm, szczególnie o obłą-
sPARA i prostem pijaństwie. (Tamże, 1849,

r. 30).
Ophthalmoblennorrhoca u niemowląt w szpitalu

Lipsiae, 1837,

Dzieciątka Jezus 1850 epidemieznie panująca. (Pam.

tow. lek. warsz, T. XXVI, 2 p.. 1852, str. 148).

SŁOWN. LEk. PoL.
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* Mueller E. H.
Pomoc, jaką w nagłych przypadkach nieść winni

aż do przybycia lekarza cyruliey, policyanci, gminni
urzędnicy i w ogóle ci wszyscy, których powołanie
lub uczucie ludzkości zniewala do ratowania nie-
szezęśliwych w pierwszój zaraz chwili. Na język pol-
ski przełożył Dr. Matecki. Poznań, L. Merzbach,
1865. Jeden arkusz z 5 drzeworytami.

Toż, z polecenia rządowego napisał... a na język
polski przełożył Dr. Mateeki. Wydanie drugie. Po-
znań, L. Merzbach, 1869, w 12-ce, str. 20, z drze-
worytami.

Mueller Jan Chrystyan, nauki lekarskie
pobierał w Lipsku, był nadwornym leka-
rzem ks. Michała Czartoryskiego; mieszkał
w Warszawie lat 12, ciesząc się ogólną
wziętością. Um. 1074.

Por. Roczn. Tow. Przyj. Nauk, XV, 157.

Mulicz Edward z Kystawy, wcielony był
do grona profesorów wydziału lekarskiego
akademii krakowskićj 8 sierpnia 1480 r.

Por. Roczn. wyd. lek. II, 45, 487. Oettinger: 1. e.
str. 85.

Muliewicz Heliodor Józef, ur. w Radza-
nowie na Mazowszu 2 lipca 1828 r.; nauki
szkolne pobierał w Mławie, w Pułtusku a pó-
źnićj w Warszawie; w latach 1847—1858
trudnił się nauczycielstwem prywatnóm
a następnie rolnictwem na Podolu. Nauk
lekarskich słuchał w Kijowie (1853—1858).
Osiedliwszy się w r. 18599 w QCzęstochowie,
pełnił służbę w szpitalu Panny Maryi od
1860 r. do 1872 r. Od r. 1872 jest lekarzem.
powiatu częstochowskiego.
Sprawozdanie z cholery grasującćj w mieście Czę-

stochowie i okolicy w r. 1866. (Tyg. lek. 1867,
No.

* Munde Karol.
Dokładne opisanie zakładu wodnego w Grefen-

bergu i metody leczenia Pryśnica wraz ze sposobem
gruntownego leczenia przeszło 70 najzwyczajniej-
szych chorób, jako to: stawołomności, romatyzmu, sy-
filis, hemoroidów, hipokondryi, febry, zapaleń, ehole-
ry, influencyi i wielu innych chorób ostrych i ehro-
nicznych, a to według metody grefenbergskićj, przez
używanie zimnóćj wody i poty. Poradnik dla wszyst-
kieh, którzy albo do Grefenberga jechać, albo kura-
cyą w domu odbywać zechcą. Tłomaczenie z niemiece-
"kięgo. Kraków, J. Czech, 1838, w 8-ce, str. 222.

Toż, wydanie wtóre powiększone ogólnemi uwaga-
mi nadl zakładem i kuracyą wodą zimną. Kra-
ków, w druk. J. Czecha, 1839, w 8-ce, str. XIXi 192.

"Toż, wydanie trzecie. Kraków, J. Czech, 1845,
w 16-ce, str. XV i 173.

Mundius Łukasz, doktór medycyny, rajca
m. Wilna, gorliwy orędownik nowowier-
stwa; wyjechał r. 1569 do Miinster do zwią-
zku braci Morawczyków. Wróciwszy do
Wilna 1578 zajmował się rozkrzewianiem
nowój wiary, za co był uwięziony.

Por. Kraszewski: Wilno, III, 118. Lubieniecki:
Reform. 215, 227. e

Muneghina Bernard, doktór medycyny,
zmarły w r. 1690, był profesorem w aka-
demii zamojskićj od 1649 do 1691 r.

Por. Łukaszewicz: Hist. szkół, II, 110. III, 336.

22
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Munkiewicz Antoni, rodem z Lipna, do
gimnazyum realnego uczęszczał w Warsza-
wie, kurs nauk lekarskich ukończył w Mo-
skwie w r. 1857. Stopień doktora medycy-
ny otrzymał od Rady lekarskićj Królestwa
polskiego w r. 1859 i tegoż roku osiedlił
się w Rosławlu, w gub. smoleńskićj, gdzie
dotąd przebywa.

Ostre zapalenie osierdzia. (Pam. tow. lek. warsz.,
T. XLVII, 1861, str. 221—263).
Epidemia gorączki powrotnćj. (Tyg. lek., 1865,

Nr. 23).
Kilka słów o rodzie chorobowćj gorączki powrotnćj.

(Tamże, 1865, Nr. 45), , >
Kilka uwag co do epidemii panującćj w Nasiel-

sku. (Tamże, 1866, Nr. 26). ; k
Krwotokowe zapalenie twardćj opony mózgowćj

(Pachymeningitis haemorrhagica s. hyperplastica,
haemorrhagiea interna). (Tamże, 1866, Nr. 30).
Rys ehoroby Brighta z obecnego stanowiska nau-

ki. (Tamże, 1866, Nr. 48—50).
Niektóre uwagi o kasie wsparcia podupadłych le-

karzy wdów i sierot po nich pozostałych. (Tamże,
1867, Nr. 52).
O gregarinach u człowieka. (Klinika, T. II, 1867,

str. 146 —150).
O opiece lekarskićj nad włościanami. (Tamże, 1868,

str. 305—8316).
O szpitalu dla dzieci. (Tamże, "III, 1868, str.

137—143).
Ustrój służby zdrowia publicznego. (Tamże, T. IV,

1869, str. 1—7).
O psorospermach u świń. (Tamże, str. 309—312).
O cholerze. (Tamże, T. VI, 1870, str. 174, 394).
Posępnica z otępieniem, jednorazowe zastosowanie

prądu indukcyjnego. (Klinika, T. VIII, 1871, str. 1
do 3).

Ważniejsze epidemie w Rosyi w ciągu 7 ostatnich
miesięcy 1870 r. (Tamże, str. 236—288).
Krótki pogląd na reformy zarządu szpitali w ce-

sarstwie rossyjskićm i królestwie polskióm. (Przegl.
lek., 1870, Nr. 48, 49, 50).
O zastosowaniu siarku rtęciowego (aethiops mine-

_ ralis) i cehininy w cholerze. (Przegl. lek., 1872, Nr.
34, 35, 36). i

Historya corób nagminnych ezyli epidemii, ułożo-
na podług Haesera. (Służb. zdr. publ., 1872, zesz 2-i,
str. 1 — 120, zesz. 9, str. 81 — 120, zesz. 10, str. 241
do 256).
Muraszko Witold. :
Wpływ ciśnienia krwi na tętno. (Gaz. lek., T. VII,

1870, str. 185—792). ą
Toż, po rosyjsku. (Warsz. Uniw. izwiestja,'1870).

Murka Łukasz, doktór medycyny, mie-
szkał w Krakowie w drugićj połowie XVI
stólecia.

Por. Paprocki: Herbarz rycerstwa polsk. str. 708
podr ADl 7

Muszyński Wincenty, doktór medycyny,
członek Rady lek. król. pols. umarł 1 stycz-
nia 1856 r. w 73 r. życia. ;

Muyschel Karol Justus, syn dawno osia-
dlego na Litwie obywatela, ur. w Rydze
22 lutego 1799 r., nauki gimnazyalne po-
bierał w Dorpacie, do medycyny od r. 1819
przykładał się w Wilnie i tam r. 1823 sto-
pień magistra a r. 1829 dyplom doktora me-
dycyny osiągnął, W latach 1823—1829 wy-
ktadał anatomią, farmacyą i chirurgiąwno-

Munkiewicz—Mylo.

wo założonćj przez Bojanusa praktycznój
szkole weterynaryi. Po odbyciu podróży na-
ukowój zagranicą, w r. 1882 objął w Wil-
nie katedrę anatomii i chirurgii zwierzęcćj.
Nadto od r. 1824 zostawał pod jego dozo-
rem gabinet anatomiczny zwierząt domo-
wych, założony przez Rojanusa; w r. 1841
powierzono jego pieczy gabinety: chemicz-
ny i farmakologiczny. Po przeniesieniu
akademii do Kijowa, zamieszkał we wsi
dziedzicznój Moknium, w powiecie troekim
i tam 7 lutego 1843 r. życia dokonał,
De medicinae veterinariae intra illud temporis

spatium, quod ab a. 1825 ad a. 1835 effluxit, eondi-
tione et inerementis. (Collectanea .. Vilnae, 1838,
str. 327—452).

Einige Worte zu meiner Abhandlung: iiber den
Zustand und die Fortschritte der Veteriniirkunde in
dem Zeitraume von 1825 bis 1835. (Magazin f. die ge-
sammte Thierheilkunde, IX Jahrg., 1884, 4Stiiek,
389—421).
De synonymia myologiea equini generis. Vilnae.

1829, w 8-ce. Diss. inaug.

'W rękopisie zostawił balladę: Bekiesz.
(Życiorys jego opisał R. Podbereski w Pam. nau-

kowo-literackim, 1849, str. 23—34).

Mylo Fryderyk Edward, ur. 1813, był pod-
aptekarzemwwojskowym. szpitalu w Grnie-
wie w Prusach zachodnich; w r. 1814 prze-
znaczony został na chirurga batalionowego
w wojsku pruskióm. Przybywszy do War-
szawy, uczęszczał od r. 1819 na wykłady
medycyny i w r. 1822 stopień magistra me-
dyeyny i chirurgii osiągnął. W r. 1823 był
asystentem kliniki lekarskićj; w r. 1824
lekarzem województwa podlaskiego. W r.
1825 przeniósł się na stały pobyt do War-
szawy; w r. 1828 został mianowany naczel-
nym lekarzem szpitala ś. Jana Bożego
i obowiązki te pełnił do r. 1848, w którym
sam podległ chorobie umysłowój. Umarł
w marcu 1863 r. w szpitalu ewangielickim.
Stopień doktora medycyny otrzymał w r.
1839 od Rady lekarskićj królestwa: pol-
skiego.
De relatione mutua organismi humani vivi ad mun-

dum externum, rerum mediearum cardine. Disserta-
tio medieo-philosophica, ad pharmacologiam quo-
dam modo profusio. Varsaviae, 1839, w 8-ce. str. 52.
Phlegmasia alba dolens u panien w skutku za-

trzymanego odpływu miesięcznego. (Pam. tow. lek.
warsz., T. I, 1837, str. 12).

Przyjście płodu na świat otworem, powstałym
z pęknięcia tylnćj ściany pochwy macieznćj i mię-
dzyszwu, który od strony pochwy w całości pozostał.
(Tamże, T. I, 1887, str. 12).

Szkarlatyna bez bólu gardła, ale z moenóm SWę-
dzeniem całego ciała. (Tamże, T. II, 1839, str. 7).
Sprawozdanie (skrócone) naczelnego lekarza Szpi-

tala Braci Miłosierdzia w Warszawie za r. 1840.
(Tamże, T. VII, 1842, str. 229),
Toż, za r. 1841. (Tamże, T. X, 1843, str. 1).
Toż, za r. 1843. (Tamże, T. X, 1843, str. 15).
Woda Eger Salzquelle. Spostrzeżeniai doświad-

czenia w szpitalu Braci Miłosierdzia względem tójże
wody. (Tamże, T. TX, 1843, str. 71, 2 p., str. 76).



Mymetus—Mysłowski.

Mymerus Franciszek, lekarz rodem zIi0e-

wenberga na Szlązku, wnuk Marka Schar-

ffenberga, znanego drukarza krakowskiego,

wyższe nksztalcenie zawdzięczał akademii

jagiellońskićj, w którćj późnićj nauczał ję-
zyka greckiego i łacińskiego.

Dietionarium trium linguarum, latinae, teotonicae

et polonieae, potiora voeabula continens. nune de-

nuo diligentissime revisum et pluribus in locis aue-

tum. per titulos in seriem alphabeti concinnatum,

eum peregrinantibus, tum domi desidentibus et qui-
buslicet tribus linguis loqui eupientibus omni aetati,
omnique sexui ufilissimus. Regiomonti, Osterber,

1592, w 8-ce, k. nl. 64. Przyp. Janowi Bonerowi

(z Krak. 19 apr. 1528).
Toż 1528.
Toż. Craeoviae. Vietor, 1541. -
In miserrimam Joannis Mymeri germani fratris

uniei in sylvis a praedonibus caedem, naenia fune-

bris. Craeoviae, M. Scharffenberg, 1582, w4-ce,

k. nl. 8.

De inventoribus astrologiae Fr. Mymeri elegia.

Praefixa est Luciani Samosatensis astrologia una-

cum Jos. Struthii commentariis. Craeoviae, Math.

Scharffenberg, 1581, w 8-ce.

Regimen sanitatis medicorum Parisiensium, pro

tuenda sanitate regis Angliae compositum, docens

quo modo quilibet homo se per singulos totius anni

menses, cum in esu et potu tum in venarum incisione

gerere debeat. Ein gut regiment der gesundheit
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durch die monden des gantzen jares, wie sich ein
iglich mensch in essen und trinken und aderlassen
halten soll. Dobrego zdrowia rządzenie, przez wszyst-
kie miesiące roczne, iako się kaź ly człowiek w yadle
y w pieciu y w pusztzaniu krwie ma rzędzić, Wybi-
yano w Krakowie przez Maczieya Sceharffenberga,
k latu bożemu, 1532, w 8-ee, k. nl. 18, druk gocki.
Przyp. Sewerynowi Bonerowi.
Toż, tamże, 1543, w 8-ce, k. nl. 18.

i AE Kraków, Stan. Scharftenberg, 1575, w 8-ce,

In magistri Anselmi Ephorini diseessum elegia.
B. w. r.i m. d, w 4-ce.

In salvum reditum Ephorini elegia.
Hier. Vietor, 1538, w 4-ce.
Nadto wydał:
Mosellanus P. Paedologia.

1528.
M. Plauti Amphitruo ex antiquis recentioribusqne

exemplaribus invicem collatis diligentissime reco-
gnita, cujus cearmina magna ex parte in mensum su-
um restituta sunt. Authoris vita ex Petro Orinito.
Oraeoviae, Math. Scharffenberg, 1530, w 8-ee, k. nl.
29 Ded. Krzysztofowi Szydłowieckiemu.

Por. Encykl. powsz., XIX, 120. Bandtke: Hist.
druk. I, 167. Roezn. wyd.lek. III, 438. Jocher: Obraz
bibl. I, 30. Wiszniewski: VI, 133, 193, 227. IX, 558.
Łukaszewicz: I, 112. Wizerunki i roztrząsania, 1839,
XLVIII, 132.

Mysłowski Aleksander.
De cerebro problemata. Dantisci, ex off. Hiinne-

feldii, 1609, w 4-ce.

Oracoviae,

Oracoviae, Vietor,

22*
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Naborowski (Naborovius) Daniel, ur. na
Litwie w r. 1578. Towarzyszył w podró-
żach za granicą ks. Januszowi Radziwiłłowi
irazem z nim, nauki odbywał. Stopień
doktora medycyny osiągnął w Bazylei w r.
1594. Po powrocie do kraju, pozostał przy
osobie swego współucznia, od którego na-
grodzony został dożywociem na wsi Stan-
kowie, gdzie w późnym wieku życia do-
konał.
De venenis theoremata iatrophilosophica. Basi-

leae, apud Gemusaeum, 1594, w 4-ce, k. nl. 10. Ded.
Andreae Naruszevitio.
Dwa jego drobne poetyczne utwory ogłosił Klima-

szewski w Noworoczniku litewskim na r. 1881.
Łaciński wiersz znajduje się w dziele p.t. Naeniae

a diversis seriptae in exequias ill. pr. Janussii Ra-
dzivillii. Lubeka, 1621, w 4-ce.

Nachricht (Griindliche) von der so genandten Pohl-
nischen Krankheit, welehe bei der kóniglichen Pohl-
nischen und Chur-sichsischen Armóe in Pohlen, bis-
hieher umgegangen: worin gewiesen wird was sie
cigentlich sei? woher sie komme, woran sie zu er-
kennen, und wie sie unter góttlichen Beystand zu
curiren. Anno 1735, w 8-ce, str. 82.

Nachricht iiber die Cholera bekannt gemacht von dem
Collegium Medikum des Kónigreichs Polen. Ans dem
Polnischen iibersetzt von F. D. 2-e Aufi. Danzig, Fr.
Sam. Gerhard, 1831, w 8-ce, str. 30.

. Nagórski Walenty.
Sposob Pettenkofera dla koliczestwiennago opre-

dielenia w wozduchie uglekisłoty, w primienienii
k nużdam obydiennoj gigieniczeskoj praktiki. S.-Pe-
terburg, J. Trej, 1880, w 8-ee, str. 43, tab. 3. Diss.
inaug.

Nagrodzki Edward, ur. w Warszawie r.
1818, do nauk lekarskich przykładał się
w Warszawie i w Berlinie i tam w r. 1834
stopień doktorski osiągnął, Praktykował
w Lipnie.
De nymphomania ejusque curatione. Berolini, typ.

Nietackianis, 1834, w 8-ce, str. 31. Diss. inaug.
O użyciu lekarskióm garbnika czystego. (Tyg.

lek., 1848, Nr. 14). a
Choroby panujące w Lipnie od lipca do grudnia

1849 r. (Tyg. lek., 1849, Nr. 40. 1850, Nr. 2).

Naborowski —Najmanowicz.

Nahumowicz Izydor.
De pedis difformitatibus. Vilnae, typ. dioe., 1826,

w 8-ce, str. 42. Diss. inaug.
Sposób leczenia się mineralnemi słonemi wodami

w Druskienikach. Grodno, nakł. autora, w druk.
Zymela, 1841, w 8-ce. str. 140.

Nahumowicz Leon Kazimierz, niegdy le-
karz wojska rossyjskiego.

Diss. inaug. med. pract. cynanches laryngeae bi-
na exempla, addita epierisi, exhibens. Vilnae, Za-
wadzki, 1812, w 8-ce, str. 15.
Rukowodstwo k leczeniu ogniestrielnych ran, po

prawiłam predłagajemym znamienitymi w Ewropie
chirurgami. Pieczatano w poehodnoj tipografii gła-
wnago sztaba I armii, 1822, w 8-ee.

Najmanowicz albo Nayman Krzysztof,
młodszy brat Jakóba, sławnego doktora
i profesora praw w akademii Jagiellońskićj,
ur. około r. 1590 w Krakowie. Początkowe
nauki odbywał w mieście rodzinnóm; do na-
uk lekarskich przykładał się przez lat 7
w akademii padewskićj, bolońskićj i pisań-
skiój i tam stopień doktora medycyny
otrzymał. Po powrocie do kraju (1609),
zostawał jako lekarz na dworze Piotra Ty-
lickiego, biskupa krakowskiego przez lat 6.
W r. 1610, 28 marca, w poczeż profesorów
wydziału lekarskiego krakowskiego został
policzony. Czterokrotnie obierany byt rek-
torem, a mianowicie piastował to dosto-
jeństwo w r. 1627, a następnie przez trzy
półrocza, począwszy od r. 1683, a więe
w czasach najtrudniejszych z jezuitami za-
targów, które, jak wiadomo, zakończyły
się r. 1634 dekretem nakazującym zam-
knięcie szkół jezuiekich w Krakowie. N.
występował jako śmiały i żarliwy obrońca
praw i swobód uniwersyteckich i nieochyb-
nie najzaszczytniejsze w dziejach akademii
Jag. zająłby miejsce, gdyby w późniejszym
czasie nie stał się pieniaczem i nieugiętym
zapaśnikiem, przez co i spokojność uniwer-
sytetu zakłócił i sam naraził się na utratę
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mienia i godności. Zrzucenie się Najmano-
wieza zdzierżawy dóbr funduszowych Świe-
borowic i Pielgrzymowice, roszczenie sobie
zwrotu poniesionego nakładu i nawzajem
żądania akademi, aby N. wyrachował się
z dwuletnich dochodów, dało początek do
gorszącego procesu w sądzie rektorskim
a późnićj biskupim. Wyklęty przez rekto-
ra Papenkowskiego (Ustiensis) 23 paździer-
nika 1648 r. ogłaszał N. potwarcze pisma
na rektora i niektórych profesorów, ezóm.
spowodował wywołanie swe z uniwersyte-
tu 8 lipca 1644 za rektorstwa Vitelliusa,
Sprawa wówczas przeszła do sądu radziec-
kiego, następnie ziemskiego; N. ze swój
strony zaniósł zażalenie do stoliey apo-
stolskićj o nadużycie klątwy. Nie czekając
końca sprawy, udał się N. do Grdańska pó-
źniój do Torunia i ogłosił tam pismo czer-
niące akademią, magistrat, a nawet ubli-
żające władzy króla, któremujakby zigrasz-
ki przypisanóm było. Skazany napółroczne
więzienie, umknął do Rzymu i tam w lat
kilka umarł w szpitalu św. Ducha in Saxia
28 listopada 1651 r. Po wydaleniu się
z kraju majątek jego zabrano na rzecz aka-
demii, ta atoli, pomna na zasługi brata,
zwróciła go dzieciom jego.
De plica, pro loeo inter doctores med. obtinendo,

in alma Univ. OCraeov. ad disputandum proposita
quaestio. Cracoviae, in off. Andr. Petricovii, 1610,
W 4-ce, k. nl. 8. Przyp. Mik. Zebrzydowskiemu.
De usurpatis in exeommunicando clavibus atque

reverendi olim Jacobi Naiman, C. ©. Cr. et arendeae
Swiborovianae, falsis et ealumniosis debitis, ab III.
Reverend. D. Archiep. Gnesnensi ad $. Sedem Apo-
stol. reverenter admissa Appellatio. W 4-ce, 3 ark.
Zażalenie o nadużycie klątwy.
In causa inter eracoviensem Vittellionam univer-

sitatem et D. Naimanum processus quadruplicatio-
num. Supplementum, 5 dee. 1644, w 4-ce, k. 2.

Protestatio eontra Jacobum Vitellium, Adamum
Opatovium, dac. Ustiensem, ete. B. w. m. d.ir.
(1645), w 4-ce.

Contra Sigismundi Grzegorzewiez et Joachimi Spe-
ronowiez protestationem, reprotestatio. B. w. m. d.
i r. (1645), w 4-ee, k. 4.

Qontra speetabilem magistratum eracoviensem de
auctoritate apostolica et bulla Domini convulsa,
protestatio. B. w. m. d.ir.
Powaga kościelna zniszczona, Naymanów sprawy

usprawiedliwienie. B. w. m. dr.ir. (Toruń, 1645).
Ded. Władysławowi 1V. Pisemko to, po wyjęciu de-
dykacyi, wyrokiem sądu królewskiego, publicznie
przez kata spalone zostało w Warszawie (3 stycznia
1646), Krakowie i Toruniu.
Justificatio Naimanovicii. Romae,Vine. Bianchi,1646,

w 8-ce. Jest to przedruk poprzedzającego, w mnie-
manćj drukarni rzymskiej.
„Aliud exemplar literarum Roma missarum de fal-

sifieatione typographii et licentiae imprimendi per...
ad injuriam academiae eracoviensis. B. w. m. dr.
11. (1647), W 4-Ce.

Wyszło także wiele broszur przeciwników Najma-
nowieza, dotyczących tój sprawy.

Między rękopisami jego, przechowanemi w biblio-
tece jagiellońskićj, znajduje się jego mowa na po-
chwałę medycyny.

Por. Majer: Rocz. wyd. lek. VII, str. 53—66. Przy-

jaciel ludu, 1845, str. 529, 350. Muczkowski: Ręko-

pisma Radymińskiego, str. 16, 25, 30, 38a także

przypisy str. 104, 112, 118,115, 134. Ohłędowski: Spis

dzieł... 65. Jocher: Obraz bibl. T.I, 242. Łukasze-

wiez: Hist. szkół, I, 200. Gąsiorowski: T. II, 288. Bi-

blioteka warsz., 1851, III, 29.
Najtańszy lekarz domowy, ob. Lekarz domowy.

Napieralski Erazm, rodem z Kęczycy.
Du chloral au point de vue chimique, physiologi-

que et thórapeutique. Pawis, 1870, w 4-ce, str. 56.

These. :

Narkiewicz Aleksander, lekarz wojska

rossyjskiego.
Sprawozdanie ze stanu biblioteki Tow. lek. podol-

skich. (Pam. tow. lek. warsz., T. LI, 1864, str. Lo b):

Szpital wojskowy w Kamieńcu. (Tamże, BBI

1865, str. 41).
Narkiewicz Rudolf, rodem z Luboczy na

Litwie, dyplom doktora medycyny otrzy-

mał w r. 1834 w Montpellier, gdzie następ-

nie praktykował.
Du cancer de I'utórus. Montpellier, 1854. These.

Natanson Ludwik, ur. w Warszawie roku

1822, nauki gimnazyalne pobierał w mieś-

cie rodzinnóm, do medycyny przykładał

się od r. 1838 w Wilnie, a późnićj (1840—

1843) w Dorpacie. Ńtopień doktorski

przyznała mu Rada lekarska Królestwa

Polskiego. N. zjednał sobie uznanie ogółu

jako zdolny i nader wzięty lekarz, a więcćj

jeszcze jako prawy obywatel. W latach

1848 i 1852 nie uchylał się od posług le-

karskich w szpitalach cholerycznych. Każ-

de przedsięwzięcie, dobro spółeczne mające

na celu, znajduje w nim zawsze gorliwego

orędownika. Pracami swómi w komisyi do

reorganizacyi służby zdrowia w Króle-

stwie Polskióm, jak również w Radzie wy--

chowania, dowiódł nie małój gorliwości

obywatelskićj i wytwornego sądu. —Szkola

rzemiósł w Warszawie za wyłączną jego

inicyatywą powstała. — Itównież nie małe -

położył zasługi w gminie izraelskićj, któ-

rój przewodniczy od r. 1871. — W latach

1863—1865 piastował dostojeństwo prezesa

w warsz. tow. lekarskióm. Przy tylu roz-

licznych zajęciach nie zaniedbywał i pracy

piśmienniczćj: artykułami swómi zasilał

Bibliotekę warszawską a założywszy w t.

1847 Tygodnik lekarski, który redagował

do r. 1864, obudził ruch literacki między

lekarzami polskimi.
Analyse der Funetionen des Nervensystems. (Ar-

chiv f. physiolog. Heilkunde, 1844,T. III, IV).

De influxu nervorum spinalium in nerY0S VAS0mo0-

torios. Rozprawa inauguralna. Stanowi ona rozwi-

nięcie jednój części pracy poprzedzającćj. Druko-

waną nie była.
Uwagi fizyologiczne nad diagnostyką kurczów.

(Pam. tow. lek. warsz., 1846, T. XVI, str. 231).

Uwagi nad rozprawą 0 Rademacherze. (Tamże,

1847, T. XVII, str. 94).
Q mikroskopie. (Tyg. lek., 1847, Nr. 19).

Środek domowy używany na Litwie przeciw rako-
wi. (Tamże, 1848, Nr. 8).
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O wpływie rodzaju pokarmów na zdrowie w ogól-
ności i na rozszerzanie się ehorób epidemicznych.
(Tamże, 1848, Nr. 32, 38, 85).

Szpital cholerycznych przy Powązkach. O lecze-
niu cholery za pomocą amoniaku. (Tamże, 1848,
Nr. 39).
O skuteczności wyciągu wroniego oka w cholerze.

Leczenie tyfusu cholerycznego. (Tamże, 1848, Nr. 43).
Wodna puchlina z oślepieniem (hydrops eum amau-

rosi). (Tamże, 1848, Nr. 48).
Miejscowe zastosowanie chloroformu.

1849, Nr. 3).
O leczeniu rzeżączki za pomocą chlorku cynku.

(Tamże, 1849, Nr. 17).
Meningitis cerebrospinalis. (Tamże, 1849, Nr. 24).
Zimniea podwójna. Wrzód w wątrobie. (Tamże,

1849, Nr. 26).
O powrotach w zimniey. (Tamże, 1849, Nr. 28).
Notatki z postępu histologii w r. 1848. (Tamże,

1849, Nr. 39—42, 44. 45).
Skład promieni słonecznych. (Tamże, 1849, Nr.43).
O użyciu octanu ołowiu podług metody p. Buys

w leczeniu niektórych chorób ocznych. (Tamże; 1849,
Nr. 41—46). .

Sprawozdanie z postępu chemii fizyologicznćj w r.
1848. (Tamże, 1849, Nr. 46—50).
Uwagi nad teoryą p. Horodeńskiego o przyczynie

cholery. (Tamże, 1849, Nv. 49).
Uwagi fizyologiezne nad abecadłem polskióm.

(Bibl. warsz., T. XXXVI, 1849). Rozbiór tych uwag
ogłosił Kurhanowiez. (Tamże, T. XXXVII, 1850), na
eo N. dał odpowiedź. (Tamże, T. XXXVIIN).
0on ciał ludzkich. (Tyg. lek., 1850,

Niue6G),
Otrucie przez cyanek potasu. (Tamże, 1850, Nr. 17).
Lekcye chemii patologicznój prof. Hellera (stre-

szezenie). (Tamże, 1850, Nr. 24—28, 30).
Wole.—Smierć przez zaduszenie. (Tamże, 1850

Nr. 52).
Medycyna kamforowa. (Tamże, 1851, Nr. 7—9).
Wycieczka do Jeziornej. (Tamże, 1851, Nr. 31).
BN jako środek lekarski. (Tamże, 1851,

Nr. 38)

(Tamże,

,

O wymiotach. (Tamże, 1851, Nr. 41).
Poprawienie tranu wątrobowego przez kreozot.

(Tamże, 1852, Nr. 2).
Wycieczka do Ciechocinka. (Tamże, 1853, Nr. 34).
Uwagi nad rozprawą (o przyrodzie i sposobie za-

wiązywania się epidemii) i odpowiedzią Hirszla.
(Pam. tow. lek. warsz., T. XXX, 1853, str. 16. T.

" XXXII, 1854, str. 184).

Instytut hydroterapeutyczny w Wierzbnie. (Tys.
lek., 1854, Nr. 9). = Pa
Metoda leczenia raka p.Landolfi. (Tamże,1854,Nr.9).
Dypsomania i jój leczenie. (Tamże, 1855, Nr. 27).

śa żółtaczki jodkiem potasu. (Tamże, 1855.
r. 41).
Herpes digitorum. (Tamże, 1855, Nr. 42),
Sfygmografia. (Tamże, 1855, Nr. 43).
Niektóre nowsze spostrzeżenia nad czynnościami

nerwów. (Tamże, 1856, Nr. 8).
Kąpiel elektryczna. (Tamże, 1856, Nr. 12).
Uwagi nad koka: ehorób żołądkowych Oppolzera.

(Tamże, 1857, Nr. 42),
> o," fizyologii w r. 1856. (Tamże, 1857, Nr. 46
0 52). .
Krótki rys anatomii ciała ludzkiego. Wavszawa,

nakł. H. Natansona, druk. K. Kowalewskiego, 1858,
Ww 8-ce, str. 261, V.
Przyczynek do fizyologicznój diagnostyki kurczów.

Warszawa, H. Natanson, w” druk. Gaz. codz., 1859,
w 8-ce, str. 38.

Toż, po niemiecku, w przekładzie Bergsona. (Deu-
tsehe Klinik, 1860, str. 25).

Natanson.

Ueber Muskelton. (Berieht iiber die 35 Versam-
mlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Kó-
nigsberg im J. 1860. Kónigsberg, 1861).

Patologia cellularna. (Tyg. lek., 1860, Nr. 1—6).
Rozbiór dzieła Lud. Hirschfelda „Neurolgia i Ae-

sthesiologia, czyli opis układu nerwowego i przyrzą-
dów zmysłowych człowieka it. d. (Tamże, 1861,
Nr. 14).

Fizyologiczne zasady estetyki. (Biblioteka warsz.,
1862, II, str. 398).
Urywki w kwestyi wychowania. Warszawa, nakł.

H. Natansona, druk. Keltera, 1861, w 8-ce, str. 44.
Odpowiedź nalist Kremera o nomenklaturze. (Tyg.

lek., 1864, Nr. 18).
Die Auseultation des Oesophagus. Kin Beitrag zur.

exaeten Diagnostik. (Centralbl. f. d. med. Wissen-
schaft. 1864, Nr. 58).

Q zjeździe lekarzy i naturalistów. Korespondencya
z Hanoweru. (Tyg. lek., 1865, Nr. 40, 42, 43—45).
Hygiena m. Warszawy.—0 kanałach, wychodkach,

mocznikach. (Tamże, 1866, Nr. 37).
O uczeniu rzemiosł. Odczyt na dochód osad rol-

nych. Warszawa, w druk. S. Lewentala, 1879,
w 8-0e, str. 382.

Krążenie krwi w mózgu. Mechanika snu. (Rozpra-
wy wydz. mat. przyrod. akad. umiejętności, T. X,
1883, str. 93—96).
Teorya jestestw idiodynamieznych. Warszawa.

1888, k. nl. 2, str. 112, IV. (Ocena w tyg. Prawda
1883, Nr. 51, 52).
Na posiedzeniach warsz. tow. lek. komunikował:
Wiadomość o triehina spiralis w mięśniach czło-

wieka. (Pam. tow. lek. warsz., T. XLILI, 1860,
str. 445).

Użyteczność massy tworzącćj się za dodaniem świe-
żo ściętego twarogu do wapna z wodą zarobionego,
do sporządzania opasek nieruchomych. (Tamże, T.
XLIII, 1560, str. 447).

Wyniki mikroskopowych badań$błony krupowćj.
(Tamże, T. XLIV, 1860, str. 209). i

Niektóre szczegóły o odbytóm 1860 r. XXXV ze-
braniu naturalistów i lekarzy niemieckich w Królew-
eu. (Tamże, T. XLIV, 1860, str. 345).

Rośliny używane przez lud w Kowieńskiem prze-
ciw wściekliźnie. (Tamże, T. XLIX, 1863, str. 222).

Skuteczność  pengawardżambi w  tamowaniu
krwotoków. (Tamże, T. L, 1863, str. 271).

Bacteria we krwi w durzycy i innych chorobach za-
kaźnych. (Tamże, T. LII, 1864, str. 294).

Przysłuch płynów połykanych. (Tamże, T. LII,
1864, str. 448). ;

Zapalenie gardła (pharyngitis) u osób noszących
sztuczne zęby. (Tamże, T. LII, 1864, str. 435).

Rozpraszacz (pulverisateur) Levina. (Tamże, T.
LIII, 1865, str. 184).
Łyżka do zadawania leków ehorym opierającym

się, (Tamże, T. LIV, 1865, str. 264).
Śmiertelność z gruźlicy w Warszawie. (Tamże, T.

LIV, 1865, str. 278)
Objawy przysłuchowe :

przełyku (striectura oesophagi).
1865, str. 280).

Zapalenie opon mózgowych i mózgu; oślepienie
przemijające. (Tamże, T. LIV, 1865, str. 453),

Tyfus, na 15 dzień moczówka cukrowa. (Tamże, T.
LIV, ak str. 466). ć 5

Bezwład postępowy języka, podniebienia i gar-
dziela. (Tamże, K LV, 1866, str. 89).

Leczenie obrzęknień gruczołów szyjnych u dzieci.
(Tamże, T. LV, 1866, str. 247).

Leczenie błonicy balsamem kopaiwy sposobemp.
Triedeau (Tamże, T. LV, 1866, str. 469).
O podskórnych wstrzykiwaniach w nerwobólach,

(Tamże, T. LVI, 1866, str. 407).

towarzyszące zwężeniu
(Tamże, T. LIV,
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Wentylacya pokojowa. (Tamże, T. LXXII, 1876,

str. 437).
Urządzenie wychodków. (Tamże, T. LXXII, 1876,

str. 348).
W r. 185? i 1853 ogłaszał w Tyg. lek. spostrzeże-

nia meteorologiczno lekarskie, a w latach 1866,

1867, 1868 zestawiał tamże obraz epidemiologiczny
Królestwa polskiego.

Przełożył dzieło Liebiga (0b.).
Nauczanie przez jakie sposoby nagle zginione i za

umarłe poczytane osoby ratowane być mogą. Ku
pożytkowi publicznemu na żądanie zacnych osób
przedrukowane. Supraśl, 1776, w 12-ce, k. nl. 12.

Nauka chowu, utrzymania i przewożenia pijawek

lekarskich, przez S. K.(rawczykiewicza). Lwów, 1836,

w 8-ce, Str. 38.

Nauka dla pospólstwa jak zachować się od chole-

ry i leczyć dotkniętych tą chorobą w miejscach,

gdzie nie masz ani lekarzy, ani aptek, wydana przez

Radę medyczną a potwierdzona przez pana ministra

spraw wewnętrznych. Na polski język przełożona

iwydrukowana z polecenia pana gubernatora cy-

wilnego wileńskiego, rzecz. radcy stanu, kamerhera

i kawalera D. M. Obrezkowa. Wilno, druk. A. Mar-

cinowskiego, 1831, w 8-ce, str. 2124.

Nauka jak o dobrym, także ozłym używaniu prosz-

ku tabakowego, przy tym żart piękny o tabace dym-

nóćy przez I. Ś. B. w. m. dr., 1650, w 4-ce, 3 ark.

Nauka (Krótka) jako gospodarz podczas panującćj

na bydło zarazy tak dla ustrzeżenia się jako do

uśmierzenia oney ma się sprawować. Nowa pożytecz-

nym y potrzebnym przydatkiem 0 wielu innych sa-

móm używaniem doświadczonych bydła lekarstwach

pomnożona. Edycya z niemiec. języka przełożona.

Warszawa, druk, S$. Piar., 1774, w 8-ce, str. 6, 104.

Nauka lekarstw na różne niemocy z przednieyszych

medyków ku łatwieyszey pamięci wierszem opisana.

Kraków, Seb. Sternacki, 1640, w 8-ee, 6 ark.

Nauka krótka o powietrzu morowym, z wyrażeniem:

Co to jest powietrze morowe? Zkąd się rodzi? Co

za przyczyna jego? Jako się go chronić? Czy się go-

dzi przed nim uchodzić? Jako się podczas niego spra-

wować? y jako się w nim ratować. Roku1705 w aka-

demii Zamoyskiey wydrukowana. A teraz przez Imci

Xiędza Woyciecha Szylarskiego, kanonika lwow-

skiego, proboszcza Bractwa SS$. Tróycy, z przydat-

kiem potrzebnym dla kapłanów ludziom zapowie-

trzonym służących przedrukowana. Lwów, druk. J.

+ > y Bractwa SSS. Tróycy, 1770, w 12-ee, k.

nl. 54.
Nauka o powodach do eholery, o Środkach do za-

pobieżenia wybuchnieniu choroby, o znakach poja-

wiającćj się choroby i o pierwszćj pomocy dla cho-
rych na cholerę. Lwów, 1847, w 8-ce, str. 16.

Nauka poznawania i leczenia cholery dla nieleka-

rzy, ułożona przez Radę lekarską Król. Polskiego

i zatwierdzona przez Centralny Komitet, zapobiega-

jący cholerze. Bochnia, W. Pisch, 1848, w 8-ce.

Nauka przeciwko morowey zarazie dla pospólstwa.

Z niemieckiego przetłumaczona. Warszawa, nakł.

Mich Grela, 1771, w 8-ee, k. nl. 2, str. 56.

Nauka przeciwko ospie dziecinney. Za rozkazem

LO. Xcia Imci Stanisława Lubomirskiego... z nie-

mieckiego na oyczysty przetłumaczona język. War-
szawa, Gróll, 1/74, w 8-ce, str. 4 i 80
Nauka o przyczynach i powodach do panujących

obeenie między ludźmi chorób i o środkach do zapo-
bieżenia im, niemnićj do przeszkodzenia rozszerza-
niu się onych przez zarażenia Się. Lwów, w druk.
skarbowćj, 1847, w 12-ce, str. 14.
Nauka w przedmiocie zapobieżenia wodowstrętowi

czyli wściekliźnie i leczenia tój strasznój choroby.

Rzecz podana do wiadomości publieznej w d. 25 ma-

ja 1829 przez królewszo-pruskie Ministerstwo wy-

znań religijnych i spraw lekarskich; a zamieszczona

w dziele Rusts Magazin filr die gesammte Heilkunde

31 Band 1 Heft. Berlin, 1529. Z niemieckiego tłuma-

czona przez Adama Rudziee Rudniekiego. Warszawa.

1830, w 8-ce, str. 56.
Nauka o szezepieniu ochraniającćj ospy. Tłoma-

czenie z rossyjskiego egzemplarza drukowanego w Pe-

tersburgu w typografii medycznćj r. 1812. Wilno, druk.

Zawadzkiego, 1818, w 8-ce, str. 15, 1 tabl.

Nauka sztuki położniczćj dla niewiast w krajach

królewsko-pruskich. Z niemieckiego na język polski

przełożona Poznań, w druk. W. Deckera, 1821,

w 8-ce, str. 3, 10, 354, 16 i rye.
Nauka o zachowaniu zdrowia i zapobieganiu za-

razie przy zjawić się mogąećj cholerze. Z niemiee-

kiego. Poznań i Bydgoszcz, nakł. E. S. Mittlera,

1831, w 8-ce, str. 16.
Nauka zdrowia dla ucząećj się młodzieży. Przez

pytania i odpowiedzi. Warszawa, nakł. i druk. Za-

wadzkiego i Węckiego, 1836, w 8-ce. str. 92.
Toż, tamże, 1841, w 8-ce, str. 99.

Nauka zdrowia to jest skuteczny sposób, którym

się zdrowie dobre i życie, a przy tym zmysłów, rozu=

mu i pamięci całość; aż do ostatniey starości docho-

wać może. Traktatów 2. Traktat I pisany po włos-

ku od Ludwika Kornarego szlachcica Weneekiego

a od ks. Leonarda Lessyusza S. J. Teologa po łaci-

nie przełożony. Traktat II pisany przez samegoż

Lessyusza na utwierdzenie i objaśnienie pierwszego.

Obadwa te traktaty z łacińskiego na polskie przeło-

żył. na rozdziały rozebrał i przydanemi gdzie nie-

gdzie notami poobjaśniał H. F. M. L. S. J. Lwów,

1765, w 8-ce, str. XVI, 226. Ded. Krasiekiemu.

Toż. Kraków, czcionkami St. Gieszkowskiego,
1845, w 8-ce, str. LV. 144 i 4.

Nauka życia zgodnego z naturą czyli jakim sposo-

bem długie życie, czerstwe zdrowie i dobre mienie

osiągnąć można. Napisane dla ludu naszego. Tar-

nów, 1870, w 8-ce, str. 24.

Naumann August Ferdynand, rodem
z Warszawy.
De febre searlatina potissimum de rebus in doe-

trina hujus morbi inter medicos recentissimos ges-

tis. Erfordiae, typ. Górling, 1808, w 8-ce, str. 40.

Diss. inaug.

Nawarski Franciszek (deRadicibus Nava-

riensis), zmarły r. 1554, był aptekarzem

Zygmunta I.
Por. starowolski: Mon. Sarm. str. 61, 67.

Nawrocki Feliks, ur. we wsi Tworkach

pod Warszawą 8 lutego 1838 r. Ukończyw-

szy nauki gimnazyalne w Poznaniu, w la-

tach 1856 i 1857 oddawał się w Berlinie

nauce języków starożytnych 1 wschodnich;

studya lekarskie rozpocząłwr.1858 w Wro-

cłuwiu i tu r. 1868 dyplom doktora medy-

cyny uzyskał. Oddając się Z zamiłowaniem

fizyologii i chemii i pracując pod kierun-

kiem takich mężów, jak Heidenhain, Lo-

thar Meyer i Cl. Bernard zyskał uznanie

w świecie naukowym i już we wrześniu.

1863 r. został powolany na adjunkta che-

mii lekarskićj do uniwersytetu w Gronin-

gen, skąd przeniósł się wkrótce do Wro--

eławia na posadę adjunkta histologii i che-
mii fizyologicznój. Następnie w skutku

ogłoszenia konkursu (1865 r.) przez Wwy-

dział lekarski Szkoły Głównój na posadę
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profesora historyi medycyny, eneyklope-
dyi i metodologii, złożył rozprawę o Janie
Mayowie, fizyologu angielskim i został
przyjęty jako wykładający wyżój wspom-
niane przedmioty w charakterze adjunkta
(1 kwietnia 1867 r.),w r. następnym (9 wrześ-
nia) został profesorem nadzwyczajnym
1 w tymże stopniu przeszedł do uniw.
warsz. Od 30 stycznia 1881 r. jest profeso-
rem zwyczajnym. Wykłada fizyologią.
De CI. Bernardi methodo oxygenii copiam in san-

guine determinandi. Vratislaviae, 1863.
Der Stanniussche Herzversuch und die Finwirkung

konstanter Stróme auf das Herz. (Studien des phy-
siol. Institutes zu Breslau 1861, str. 110).
Ueber die Methoden den Sauerstoff im Blute zu

bestimmen. (Tamże, 1863, 2 Heft. str. 144 — 167.
Fresenius Ztschr. f. anal. Chemie, 1863, str. 117).
De Vinfluence des nerfs sur les sphineters de la

vessie et de Vanus. (Arch. gónór. de módecine, 1863).
Beitrige zum Stofiwechsel im Muskel. (Centralbl.

f. med. W issenschaft. 1865, str. 417. Zeitschr. f. ana-
lyt. Chemie, 1865, 2 Heft, str. 169).
Ueber die quantitative Bestimmung des Kreatins

in den Muskeln. (Fresenius Zeitschr. f. anal. Che-
mie, 1865, str, 380).

Beitrige zum Stoffwechsel im Muskel. (Centralbl.
f. d. med. Wiss., 1866, str. 384).
Zur Kreatinfrage. (Tamże, 1866, str. 626).
Ueber die optischen Eigenschaften des Blutfarb-

stoftes. (Tamże, 1867, str. 12 i 13).
Beitrig zur Kenntniss des Blutfarbstofis. (Med.

Centralbl., 1867, Nr. 17, 18).
Die Innervation der Parotis. (Stud. des physiol.

Instit. zu Breslau, 1868, IV, str. 125).
Kilka słów o myelinie (polemika z Fudakowskim

(protagae). (Gaz. lek., T. I, 1866, str. 200—204).
Wyjaśnienie odpowiedzi P. Prof. Fudakowskiego

na str, 264sq. zamieszezonćj. (Tamże,str.414—417).
Owlijanii nerwow na otprawlenje ślunnych żelez.

(Sbornik I sjezda russkich jestestwoispytatelej, 1867).
O nerwach pośredniczących wydzielaniu śliny

w ślinianee przyusznój, (Gaz.lek., T.II, 1867, str. 709
do 711).
O siatkówce. (Tamże, str. 773—778).
O własnościach optycznych barwnika krwi. (Tam-

że, T. IV, 1868, str. 617—620).
Sądowo-lekarskie poszukiwanie plam nasiennych.

(Tamże, str. 745—747),
O kurarze Diediulina (e cynoglosso offieinali).

(Tamże, str. 761—768).
Wpływ rdzenia na serce. (Tamże, T.1X, 1870,

str. 49—53, 69—75).
O wlijanii spinnago mozga na serdee. (Warszaw.

uniw. izwiestia, 1870).
Ueber den Kinfluss des Blutdrucks auf die Hiiufig-

keit der Herzschliige. (Beitriige zur Anat. und Phy-
siol. Festgabe fiir 0. Ludwig, str. 205—221).
O wlijanii dawlenia krowi na centr błużdajuszezich

nerwow. Warszawa, tip. warsz. uczebnago okruga,
1870, w 8-ce, str. 24. Diss.inaug.

Toż, w streszezeniu Obtułowicza w Przegl. lek.,
1876, Nr. 11.

Beitrig zu Frage der sensiblen Leitung im Riic-
kenmark. Arbeiten in der physiologischen Anstalt
in Leipzig, 1872, VI, p. 585.
O wpływie nerwów na wydzielanie potu. (Medycy-

na, 1807, Nr. 46).
Dalsze poszukiwania nad wpływem nerwów na

wydzielenie potu. (Tamże, 1878, Nr. 39).
Zur Innervation der Scehweissdriisen. (Centralbl.

f. d, med. Wiss., 1878, str. 2, 17).

Nawrocki—Nayman.

Kilka słów o działaniu piloearpini muriatici na
ustrój zwierzęcy. (Medycyna, 1878, Nr. 4).
Finwirkung des Pilocarpinum muwriatieum auf den

thierischen Organismus. (Centralbl. f. drmed. Wiss.,
1878, Nr. 6).
O nerwach: czuciowych mięśni. Praca dokonana

wspólnie z M. Kowaleskim. (Medycyna, 1878, Nr. 6).
Untersuchungen iiber die sensiblen Nerven der

Muskeln. (Centralbl. f. d. med. Wiss., 1878, str. 145).
Ueber schweisserregende Gifte. (Tamże, 1879,

str. 257).
Trueizny pot wywołujące. (Przegl. lek., 1879, Nr.

39, 40).
Przyczynek do działania muskarynu. (Tamże, 1880,

Nr. 17).
O nerwach potowych głowy. (Medycyna, 1880,

Nr. 52).
K'woprosu o potowych nerwach gołowy. Moskwa,

tipogr. A. I. Mamontowa i Kom., 1881, w 4-ee, str 5.
(odb. z Medieinskoje obozrijenije).
Jan Mayow. (Gaz. lek., 1883, Nr. 1, 2, 3,5, 6, 8).
Electrotonus na żywym człowieku. (Pam. tow. lek.

warsz., T. LXI, 1869, str. 280).
Stos galwaniczny Pinkusa. (Tamże, T. LXII, 1869,

str. 578, 402).
O wpływie nerwu trzewiowego na serce. (Tamże,

T. LXII, 1869, str. 521).
O mechanizmach w mózgu żaby tamujących odru-

chy rdzenia. (Tamże, T: LXII, 1869, str. 528).
Doświadczenia ze zwojem podjęzykowym. (Tamże,

T. LXII, 1869, str. 578).
Przewody czuciowe w rdzeniu.

1873, str. 25).
Ciekawe zboczenie w organie smaku (in lepra)

(ciała gorzkie i kwaśne wywołują na języku uczucie
zimna). Tamże, T. LXIX, 1878, str. 32).
Baterya termo-elektryczna Noe'go.

LXIX, 1873, str. 99).. :
A? z komutatorem. (Tamże, T. LXX, 1874,

str. 17).
Centra psycho - motoryjne. (Tamże, T. LXXH,

1876, str. 304). :
Nawroczyński Roman Kazimierz, ur. 28

lutego 1850r. we wsi Niesulowie, w po-
wiecie noworadomskim, gub. piotrkow-
skićj, nauki gimnazyalne pobierał w Rado-
miu i Warszawie, medycyny słuchał w uni-
wersytecie warszawskim (1870 — 1875).
Blizko dwa lata sprawował obowiązki po-
mocnika prosektora przy katedrze anato-
mii opisowój; w r. 1877 był czynny jako
ordynator w czasowym szpitalu Czerwone-
go Krzyża w Warszawie, w r. 1878 dosko-
nalił się w nauce lekarskićj w Paryżu; od r.
1879 jest lekarzem zachodniego okręgu gór-
niczego w Dąbrowie.
Rana postrzałowa prawego ramienia z przebiciem

i strzaskaniem kości ramieniowćj w średnićj trzecićj
"a ramienia. (Gaz. lek., T. XXV, 1878, str. 17
do 18).. j
Wyzodziejące zapalenie wsierdzia. Wrzód na za-

stawee tętnicy głównćj ze zwężeniem jój ujścia. Prze-
rost dośrodkowy lewćj komórki, rozszerzenie prawćj.
Zakrzep na ujściu tętnicy płuenój. (Tamże, T. XXVIII
1880, str. 71—72).
Hernia eruralis incarcerata.

1880, str. 81—82).
Przepuklina pachwinowa skośna zewnętrzna

mięszana uwięziona. (Hernia inguinalis obliqua ex-
terna mixta incarcerata). (Tamże, 1882, Nr. 38).

Nayman, ob. Najmanowicz.

(Tamże, T. LXIX,

(Tamże, T.

,

(Tamże, T. XXIX,



Nejfeld-—Nencki.

Nejfeld Ernest Jeremiasz (Zdunensis Po-
lonus), ur. w r. 1721 w Zdunach, w Wiel-
kopolsce; do medycyny przykładał się
w. Lipsku i tam w r. 1744 dyplom doktor-
ski otrzymał, Zaszezycony tytułem lekarza
nadwornego Augusta III a późnićj Stani-
sława Augusta, był fizykiem powiatowym
w Lesznie, gdzie w r.1/73 życia dokonał.
An sine motu sanguinis intestino secretio? Lip-

siae, 1743, w 4-ce, 1 ark.
De genesi caloris febrium intermittentium. Lip-

siae, in ofi. Langenhemiana, 1744, w 4-ce, str. 32.
Specimen I physieco-medicum de seeretione humo-

rum in genere ex mechaniea solidorum struetura,
fiuidorumque genio demonstrata. Ziillichów, 1751,
w 8-ee, 11 ark.
Speeimen II de secretione humorum in specie ete.

Glogoviae, 1763, w 8-ce, 23 ark., z portretem autora.
Physikalische Abhandlung vom Altwasser Sauer-

brunnen in Schlesien, dessen Bestande, Wirkung
und Gebrauche in einer zusammenhidngenden Lehr-
art abgefast. Ziillichau, 1752, w 8-ce, 13 ark.
Observationes de electrieitate.

Bibliothek, I, 1754).
Specimen physieum de animaleulorum spermatico-

rum natura et ortu. (L. Mizleri Acta litteraria regni
Poloniae et magni ducatus Lithuaniae, trimestre 2-m
1155, str. 140—147).

Obs. de efficacia moschi eum antimonio diaphore-
tieo mixti in febre catarrhali petechizante. (Tamże,
1755, trim. 2, str. 217).
4: aquis Gimmelionis. (Breslauer Gelehrt. Zeitung,

1756).
Krótka informacya o kwaśnych wodach Karolo-
z: we wsi Szląskićj Gimmelu. B. w. m.i r. w4-cee,

Physikalische Abhandlung von der goldenen
Ader, welche sowohl die Eigenschaften, Wirkungen
und Ursachen, als auch die Heilungsart derselben
in sieh fasst. Ziillichau, 1761, w 8-ce, 8 ark.

Toż, tamże, 1764, w 8-ce, 9 ark.
Ratio medendi morbi cireuli sanguinei monumentis

praestantissimorum medicorum tum veterum tum vel
maxime recentiorum superstructa. Vratislav., 1778,
w 8-ce, 30 ark.
Wspólnie z Bogumiłem Efraimem Hermanem, le-

karzem powiatowym w Bojanowie i Janem Chrys-
tyanem Heffterem lekarzem z Zittau, wydawał:

Primitiae physico-medicae ab iis, qui in Polonia et
extra eam medicinam faciunt, collectae. Vol. I. Les-
nae, typ. Presserianis, 1750, w 8-ee, 15, ark. Vol. II.
Zullichoviae, sumptibus orphanotrophei, ap. J. Den-
delerum, 1750, w 8-ce, 16%; ark. Vol. ILI, tamże,
1758, w 8-ce, 20 ark.
W czasopiśmie tóm umieścił:
De positione et divarieatione arteriarum, ut causa

antecedente secretionis humorum. (Primitiae physi-
co-medicae, T. I, str. 1—23).
De febre putrida mesenterica lethali. (Tamże, str.

32—68).
De febre lenta hysterica purpura superveniente

soluta. (Tamże, str. 111—121).
De febre lenta, quotidiana superyeniente soluta.

(Tamże, str. 122—131).
De febre lenta, quartana superyeniente soluta.

Theoria febris lentae. (Tamże, str. 132—167).
De visus priyatione, pliea superyeniente soluta.

(Tamże, Vol. I, str. 188—208). ś
De tumore submaxillari, superyeniente pleuritide,

soluto. (Tamże, str. 209—213).
W II tomie tego czasopisma ogłosił:
Q szkodliwym gazie węgli kamiennych.

(Vogel: Medicin. .
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O ciąży pozornej.
O guzie pod krótkiemi żebrami z lewój strony, któ-

ry zniknął w następstwie gorączki. ;

O chyżości strumienia krwi, jako przyczynie wy-
dzielania soków.
O kamieniu znalezionym między skórą i tkanką

podskórną.
O ruchu przy żuciu i łykaniu.
O wydaleniu kału przez macieę.
Vom weissen Friesel in Gestalt der Blasen, so

durch den Urin ausgetrieben worden, und der wal-
ren Avt ihn zu heilen.
Vom einem lange Zeit dauernden Friesel durch

die Ohinarinde geheilet.
O upartćj kolee powikłanój z drgawkami, która

szezęśliwie usuniętą została za pomocą kory chi-

nowej.
Yom weissen Friesel in Gestalt der Blasen mit der

Entziindung der Mutter. .
O guzie poniżćj żeber z lewój strony i bólu nad

kością łonową, który ustąpił po trzeciaczce,
W [II tomie tego czasopisma umieścił:
O położeniu i rozmieszczeniu naczyń jako przy-

czynie wydzielania żółei.
Vom einer schleimigten Engbriistigkeit, welche

yom zuriiekgetriebenen Zipperlein entstanden, und
dem dazu  gekommen  Wichselzopf  aufgelóset
worden.
Vom bliisigten Friesel, so den Tod verursachet.

Nelken Michał, rodem ze Slesina.
Des fistules 4 Ianus. Paris, Rignoux, 1847,

w 4-ce, str. 22, These.
Nelson de Erstholm Jan, doktór filozofii

i medycyny, lekarz nadworny Augusta ILI
kawaler orderów Jesu Christi i złotój
ostrogi, pozostawił w rękopisie łacińskim
dzieło, które w przekładzie polskim wy-
szło p. b.
Praktyka lekarska żyjących doktorów w czasie

edycyi teyże praktyki przez... z manuseryptów jego
łacińskich na polski język tłómaczona. T.I. War-
szawa, druk. Korrespondenta, 1795, w 8-ce, str. 195.
(Wyszło tylko 13 arkuszy).
Posiadam jego autograf, dotyczący rozbioru ehe-

mieznego wody mineralnćj znajdującćj się w dobrach
hr. Mikorskiego, podkomorzego Grostyńskiego. Autor
podpisał się: Joannes ab Erstholm (nie Ernest)
Nelson.

Nencki Marcelli, ur. 15 stycznia 1847 r.
we wsi Boczkach, w gubernii kaliskićj; od-
bywszy nauki gimnazyalne w Piotrkowie,
oddawał się filozofii na wszechnicy kra-
kowskićj, jenajskićj i berlińskićj. W r. 1867
rozpoczął studya lekarskie w Berlinie,
gdzie 2 sierpnia 1870 r. dyplom doktora
medycyny osiągnął. Już za czasów uni-
wersyteckich gorliwie pracował nad che-
mią fizyologiczną z początku pod kierun-

kiem Naunyna i Shultzena, późnićj Bae-
yera. W r. 1372, na przedstawienie Nau-
nyna, Nencki przyjął miejsce asystenta
chemicznego przy instytucie patologicz-
nym w Bernie a równocześnie habilitował
się na docenta prywatnego chemii fizyolo-
gicznój tamże. Wkrótce swómi wiadomo-
ściami i usilną pracą zjednał sobie tytuł.
profesora i na tóm stanowisku dotąd pozo-
staje.
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Ueber die Vorstufen des Harnstofis im Organis-
mus. (Ber. d. deutsch. chem. Gies. zu Berlin, 1869,
str. 566. Zeitschrift f. Biolog., 1878, VIII, str. 124).„Praca dokonana wspólnie z Schultzenem.
Die Oxydation der aromatischen Verbindungen im

Thierkórper. Bexlin, Unger, 1870, w 8-ce, str. 28, 1.
Diss. inaug.

Utlenianie ciał aromatycznych w organizmie zwie-
rzęcym. (Roczn. tow. nauk, krak., 1371. Pocz.3-1,T. XTX, str. 256—282).

Die Oxydation des Campherthymols im Thierkór-
per. (Ber. d. deutsch. chem. Gesells., 1872, str. 749).
Dokonana łącznie z Zieglerem.

Ueber Wasserentziehung im Thierkórper. (Ber. d.
deuts. chem. Głes., 1872, str. 890. Qorrespondenz-
Blatt schweiz. Aerzte, 1873, Nr.5).
Ueber die Zersetzung des Traubenzuekers und der

Harnsiure dureh Alkalien bei der Bluttemperatur
(J. f. praet. Chem. N. F. XXIV, str. 498). Praca do-
konana wspólnie z Nadiną Sieberówną.
O ciałach organicznych należących do grupy

związku kwasu moczowego. (Gaz. lek., T. XV, 1873,
str. 118—121).

- „ Ueber die Harnfarbstoffe aus der Indigo-gruppe,
und iiber die Panereas-verdauung. (Ber. d. deutsch.
chem. Ges., 1874. VII, 1593. Qzasopis. tow. aptek.,
1875, Nr. 16. Przegl. lek., 1875, Nr. 20).
Ueber die Bildung des Indol aus Eiweis. (Ber. d. d.

chem., Gesells., 1875. Bd. VIII, str. 336).
Ueber den Stickstoff und Eiweissgehalt der Frauen

und Kuhmileh. (Tamże, 1875. Bd. VIII, str. 1046).
Uebex die Zerzetzung der Gelatine und des Kiweis-

ses bei der FAaulniss mit Pankreas. Quart. 38 str.
Berns. (1876).

Eiweisskórper, Blutbildner. / Proteinsubstanzen.
Ueber die Einwirkung der Monochloressigsiiure

auf Sulfocyansiiure und ihre Salze. Leipzig, Joh.
Ambr. Barth, w8-ce, str. 18. (Osobn. odb. z Journ. £.
praet. Chemie, 1877, T. XVI). Qzas. tow. aptek.

Ueber die Spaltungsprodukte des Aceto (Methy-
len) Guanamins. (Berichte der deutsch. chem. Gressell.
zu Berlin, 1876, str. 232—239),
Ueber das Propylen-und das Isopropylen-guana-

min. (Tamże, 1876, str. 229—232),
Ueber die Constitution der Guanamine und der

polymeren Qyanverbindungen. (Tamże, 1876, str.
244—250). Prace o guanaminach streszczone przez
autora, umieszczone zostały w Kosmosie 1876.

Zur Geschichte des Indols und der Faulnisspro-
cesse im thierisehen Organismus. (Ber. d. deutsch.
chem. Gesellsch., 1876, IX, str. 295).
Zux KenntnissdeLeucine. (Jour. f. pract. Chemie

N. F. 1877, str. 890).
Zur Kenntnis der Faulnissprocesse. (Ber.d. deutsch.

ehem. Gres., 1877, X, str. 1032).
Ueber den chemischen Mechanismus der Fiiulniss.

(Journ. f. prakt. Chemie, XVII, 105).
Die Oxydation des Acetophenons im Thierkórper.

(Tamże, XVIII, 288).
Ueber die Lebensfiihigkeit der Spaltpilze bei feh-

lendem Sauerstofi. (Tamże, XIX, 337).
Giebt es Bacterien oder deren Keime in den Orga-

nen gesunder lebender Thiere. (Tamże, 1879, XX,
34). Praca dokonana wspólnie z P. Giacosa.
Die empirisehe Formel des Skatols. (Tamże, 1879,

XX, 466).
Ueber die chemische Zusammensetzung der Fiiul-

nissbacterien. Praca dokonana z F. Schiiferem.
(Tamże, XX, 448). |
Oxydation aromatischer Kohlenwasserstofte im

Thierkórper. (Zeitschr. f. phys. Chemie, 1880, IV,
325). Praca dokonana wspólnie z P. Giacosa.

„Nencki—Nencki.

Ueber die Oxydation des Benzols durch Ozon und
die Oxydationen im Thierkórper. Praca dokonana
wspólnie z P. Giiaeosa. (Tamże. IV, 339),
Zur Kenntniss der Skatolbildung. (Tamże, 1880,

IV, 371).

Ueber die Zersetzung des Eiweisses durch schmel-
zendes Kali. (Journ. f. prakt. Chemie, N. F. XVII,
97).
Ueber die Zersetzung der Gelatine und des Eiweis-

ses, bei der Faulniss mit Panereas. Bern, Dalp.
1876, w 4-ce. str. 38, 1 tab. Sprawozdanie podał W.
Leppert w Pam. tow. lek. warsz., T. LXXLII, 1877,
str. £17—433 a także w Medycynie, 1877, Nr. 24.
Erwiderung in Betreft der pathologischen Phenol-

Ausscheidung. (Centralbl. f. d. med. Wiss., 1878,
str. 609). R

Vortheilhafte Darstellung des Skatols. (Tamże,
1878, str. 849).

W jaki sposób można się od zarazy uchronić.
(Zdrowie, Rok. II, 1873, Nr. 4). ś

Beitriige zur Biologie der Spaltpilze. Leipzig, J.
A. Barth, 1880, w 8-ee, str. 61 i 2 tab. litogr.

Zur Geschichte der Oxydation im Thierkórper.
(Jour. f. prakt. Chemie, 1880, N. F. XXIII, 87).
Ueber die Zulissigkeit gegypster Weine. (Tamże,

XXV, 284).
O fizyologicznóm goreniu. (Czasop. tow. aptek.,

1881, Nr. 8.* Pam. tow. lek. warsz., 1883, str. 162
do 166). ?

Urorozeina, nowo-znaleziony barwnik w moczu.
(Gaz. lek., 1882, Nr. 34).

O mierzeniu fizyologicznego utlenienia i jego zmia-
nach przy otruciach i chorobach. (Ueber eine neue
Methode die physiologische Oxydation zu messen und
iiber den Einfluss der Gifte und Krankheiten auf die-
selben. (Pfliiger's Archiv. Bd. XXXI). Praca doko-
nana wspólnie z Sieber'em. Sprawozdanie z powyż-
zę gen napisał A. Fabian w Gaz. lek., 1883, Nr.

002
Nowa metoda oznaczenia utlenienia fizyjologiczne-

go i o wpływie na sprawę tę choróbi trucizn. (Pam.
tow. lek. warsz., 1868, T. LXXIX, str. 625—658).

Działalność naukową Nenckiego ocenił W. Lep-
pert w Wędroweu, 1878, Nr. 102, 104, 105.

Nencki Leon Piotr, brat poprzedzającego,
ur. 28 czerwca 1848 r. we wsi Boczkach.
w powiecie sieradzkim; nauki gimnazyalne
pobierał w Piotrkowie i w Kaliszu (1859—
1866); do medycyny przykładał się w War-
szawie (1866—1871). Następnie doskonalił
się w Wiedniu, Paryżu, Bernie, Dorpacie
i Monachium. Dyplom doktora medycyny
otrzymał w Bernie r. 1878. W r. 1876
wrócił do kraju rodzinnego, a powtórzyw-
szy egzamina lekarskie, osiadł w Warsza-
wie. W październiku 1881 r. mianowany
został lekarzem chemikiem warszawskich
szpitalów cywilnych.
Ueber das Verhalten einiger aromatische: Verbin-

dungen im Thierkórper. (Archiv. f. exper. Pathol.,
. 1878, Bd. I, str. 420).

Tableau graphique, indiquant laPE ply-
siologique de Valimentation normale et de Valimenta-.
tion des malades, proposóes pour les hópitaux eivils
de Varsovie, ainsi qu'un exposć de la valeur nutritive
des certains denrćes alimentaires. Tablica litografo-
wana wielkości podwójnego arkusza, do tego: Notice
Ja ERA w 8-ce, str. 15, b. o. m.ir. Warszawa,

Toż, w języku rosyjskim.



 

Neubauer—Neugebauer.

Wspólnie z P. Rakowskim (chemikiem) napisał:
Poszukiwania nad preparatami chinowemi. (Gaz.

lek., 1888. str. 59).

Rozbiór chemiczny wyciągu słodowego z browaru
we wsi Winiary pod Kaliszem. (Tamże, 1883, str. 626).

Kilka słów o tak zwanóm maśle sztucznóm i dobr0-
" ci masła krowiego. (Tamże, 1883, str. 722).

* Neubauer C. i Vogel I.
Diagnostyka lekarska. I. Badanie i semiotyka mo-

czu (Uroseopia). Przekład dzieła... „Anleitung zur
qualitatiyven und quantitativen.Analyse des Harns.
Wiesbaden, 1867.4 Wydanie piąte przez D-ra Med.
Stan. Witkowskiego. Z 81 drzeworytami w tekscie.
(Biblioteka umiejętności lekarskich). Warszawa, wy-
danie Red. Gazety lek., 1871, w 8-ce, str. VI, 375i I.
4 tabl.

Neufeld Jakób, lekarz szpitalaw Bendzinie.
Sporadyczne przepuszczające czwartaczkowe zapa-

lenie osłon mózgordzeniowych. (Gaz. lek., T. XXVII,
1879, str. 201—203). :

Neugebauer Ludwik Adolf, pochodzący
z rodziny niemieckićj już od dwóch blizko
wieków w Polsce osiadłój, ur. 6 maja 1821
roku w Dojutrowie nad Prosną, nieopodal
Kalisza. Wcześnie osierocony, początkowe
wychowanie pobierał w Chabierowie, w po-
wiecie kaliskim, u swojego brata stryje-
cznego,który był dlaniego prawdziwym opie-
kunem i dobroczyńcą. Nauki gimnazyalne
odbywał (1834—1840) w mieście Brzegu
na Szlązku. Do medycyny przykładał się
w Dorpacie (1841—1843), a następnie
w Wrocławiu, gdzie 9 grudnia r. 1845 sto-
pień doktora medycyny 1 chirurgii osiągnął.
Złożywszy egzamin państwowy, odbył po-
dróż naukową do Berlina, Paryża i Wie-
dnia. W latach 1847 — 1849 pełnił obo-
wiązki lekarza asystenta w klinice gy-
nekologiczno-położniczćj prof. Betschlera
w Wrocławiu. Wr. 1849 odbywszy przed Ra-
dą lekarską w Warszawie ponownie dokto-
ryzacyą, osiedlił się w Kaliszu i tam 19
styeznia 1850 r. lekarzem szpitala ś. Trójcy
został mianowany. Obowiązki te, ciesząc
się ogólnóm zaufaniem, gorliwie pełnił
przeszło lat siedm. We wrześniu 1857 r.
powołany został do tymczasowego wykładu
anatomii w nowo-założonćj warszawskićj
medyko-chirurgicznój akademii. Gdy w r.
1859 katedrę anatomii ludzkićj objął prof.
Hirschfeld, N. w październiku t. r. rozpo-
czął wykład położnictwa i gynekologii.
Przedmiot ten wykładał i w wydziale le-
karskim Szkoły Głównój aż pod koniec
roku akademickiego 1868/9, z wyłącze-
niem lat 1866/7 i 1867/8. Obecnie w uni-
wersytecie warszawskim, od listopada
roku 1871 jako docent prywatny a od
września r. 1872 jako docent etatowy
uprawia także gynekologią z pożytkiem dla
nauki i słuchaczów. Nadto w latach 1857—
1861 był lekarzem pensyi rządowćj maryj-
skiej—od września 1858 r. do końca 1861 r.
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ordynatorem w szpitalu Dzieciątka Jezus.
W styczniu 1862 r. objął obowiązki le-

karskie w oddziale gynijatrycznym szpi-
tala 5. Ducha i te dotąd sprawuje, od r.
1867 jako starszy ordynator szpitala. N.
jest członkiem wielu towarzystw nauko-
wych, a mianowicie akademii leopoldyno-
karolińskićj badaczów natury (1845), szląz-
kiego towarzystwa oświaty ojczystćj
w Wrocławiu (1846), stowarzyszenia me-

dycyny fizyologicznój w Wrocławiu (1848),
tow. lek. warszawskiego (1849), stowarzy-
szenia lek. w Monachium (1858). towarzy-
stwa akuszeryjnego w Berlinie (1859), tow.
lek. w Wilnie (1860), tow. naukowego
w Krakowie (1860), stowarzyszenia medy-

cyny naukowój w Królewcu (1860), towa-

rzystwa badaczów natury w Gdańsku (1860),
towarzystwa przyjaciół nauk w Poznaniu
(1860), towarzystwa lekarzy w Wiedniu
-(1861), towarzystwa nauk przyrodniczych

i medycyny w Dreznie (1861), towarzystwa
lekarskiego w Christianii (1861), towarzy-

stwa akuszeryjnego w Lipsku (1861), to-

warzystwalekarzy czeskichw Pradze (1862).

towarzystwa lekarskiego w Atenach (1864),

towarzystwa lekarzy ruskich w Petersbur-

gu (1868), tow. lek. kaukazkiego (1868),
tow. lekarzy kijowskich (1868), tow. lek..

charkowskiego (1868), niemieckiego sto-

warzyszenia lekarzypetersburgskich (1 868),

towarzystwa lek. krakowskiego (1869), to-

warzystwa gynekologicznego w Bostonie

(1870). tow. lekarzy płockich (1875), tow.

lek. w Buda-Peszcie (1875), tow. akusze-

ryjno-gynekologicznego w Berlinie (1876),

tow. lekarzy lubelskich (1879), tow. leka-

rzy kaliskich (1881), towarzystwa przyrod-
ników w Moskwie (1882).

Geschichte des Greschlechts Neugebaner aus Ostro-

wine in Schlesien, nach óffentlichen und Privat-

Nachrichten, so wie nach glaubhafter miindlicher

Ueberlieferung zusammengestellt und bearbeitet von...

Cand. med. et chir. Mit einer Specialkarte und einer

genealogischen Tabelle. Breslau, Druck von G.

Fritz, 1844, w 8-ce, str. 8 i 90, 1 tabl. i mapa.

Drukowane ja ko rękopis.
De calore plantarum. Diss. inaug. phytophysiolo-
eVratislaviae, typ. Ed. Klein, 1845, w 8-ce.
str. 56. ;
Systema venosum avium cum e0 mammalium et in-

primis hominis eollatum. Commentatio anatomica
a Medicorum Ordine in Literarum Universitate Vra-
tislaviensi praemio ornata. Cum tabul. XV lithogr.
(Verhandlungen der Kaiserlichen Leopoldinisch-Ca-
rolinischen Akademie der Naturforscher. Bd. XIII,
Abth 2. Novor. aetor. Acad. Caesarcae Leop. Caro- -
linae natur. curiosor. Vol. XXI pars posterior. Vra-
tisl. et Bonnae, 1845, w 4-ce, str. 517 — 697. Tab.
36—50).

Toż, w osobn. odb. Vratislaviae et Bonnae, 1845,
w 4-ce, str. 181, tab. 15.
Dwie powyższe rozprawy nagrodzone zostały zło-

temi medalami przez uniwersytet wrocławski; trzecia
również uwieńczona złotą nagrodą w r. 1845 napisa-
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na na zadany temat: „de mastieationis in homine ap-
paratu, eujus functio exponatur et in eo, qui in ce-
teris elassibus animalium vertebratorum est, compa-
retur* z druku nie wyszła,
Ueber dienaturwissenschaftlichen Sammlungen des

Jardin des Plantes zu Paris. (Uebersicht der Arbei-
ten und Veriinderungen der Schlesischen Gesellschaft
fiir vaterlindisehe Kultur im Jahre 1847. Breslau,
1848, w 4-ce, str. 83—85).
Ueber die Pariser Hospitiler. (Uebersicht der

Arb. u. Veriind. der Schles. Gesellsch. fiir vaterl.
Kultur im J. 1847. Breslau, 1848, str. 226—227).

Uebersieht der Vorfiille in der kóniglichen Gebiir-
amstalt in Breslau im Jahre 1846, entworfen nach
den Biichern der Anstalt. (Uebersicht der Arb. u.
Verind. der Schles. Gesellsch. fiir vaterl. Kultur im
J. 1847, Breslau, 1848, str. 239—243).

Fall von Fibvoid der śusseren weiblichen Gre-
sehlechtstheile. (Uebersicht der Arb. u. Veriind. der
Schles, Geselsch. fiir vaterl. Kultur im J. 1848. Bre=
slau, 1849, w 4-0e, str. 167—170. Zeitsehrift fiir kli-
nische Medicin, mit dem Verein fiir physiologische
Heilkunde in Breslau, herausgegeben von Dr. Frie-
drich Giinsburg. Erster Jahrgang. Breslau, 1850,
w 8-ce, str. 73—76).

Fall von ungewóhnlicher Liinge der Nabelschnur.
(Uebersicht der Arb.u. Verind. der Schles. Gesellsch.
a e. Kultur im J. 1848. Breslau, 1849, w 4-ce,
str. 71).
Die asiatische Cholera, ihre Behandlung und die

Mittel sich gegen sie zu verwahren, nach friiheren
Erfahrungen und den neuesten Beobachtungen fiir
Aerzte und Nichtaerzte bearbeitet von Dr. Karl Ju-
lius Wilhelm Paul Remer und Dr. Ludwig Adolph
Neugebauer. Górlitz, E. Remer, 1848, w 8-ce, str. X
i117. Ocena w O. Chr. Schmidt's Jahrbiicher, 1849,
T. LXI, str. 368.

Ueber die Vorfiille in der stabilen Klinik fiir Ge-
burtshiilfe und Frauenkrankheiten in Breslau. (Zeit-
sehrift f, klin. Medicin., hrsg, von Dr. Giinsburg, 1850,
str. 392—398).
Ueber das Auftreten der Leber im Nabel als Feh-

ler der ersten Bildung. (Neue Zeitschrift fiw Gre-
burtskunde, herausgegeben von Busch, Ritgen und

_ v. Siebold. Band 27. Berlin, 1850, w 8-ce, str. 64—
78. Mit einer Tafel Abbildungen. — Uebersicht der
Arb. u. Verind. der Schles. Gesellsch. fix vaterl.
Kultur im J. 1849, Breslau, 1850, w 8-ce, str. 145—
150.—Zeitsehrift fitx klin. Med., herausgegeben von
Friedrich Giinsburg. Band 8. (Achter Jahrgang),
Breslau 1858, w 8-ce, str. 435—441),
Ueber die verschiedenen Methoden derReposition

der vorgefallenen Nabelschnur und ein zu dieser
Operation eonstruirtes Instrument. (Uebersicht der
Arb. u. Verind. der Schles. Gtesellsch. f. vaterliind.
Kultur im J. 1849. Breslau, 1850, str. 139).

Fall von Contractur des linken Schenkels im Knie-
gelenk als Folge von Verbrennung. (Zeitschrift filr
klin. Med., herausgegeben von Friedrich Giinsburg.
Band 2. (Źweiter Jahrgang). Breslau, 1850, w 8-ce,
8: A

odłożeniu wypadłego sznurka pępkowego. (Pam.
tow. lek. warsz., 1852, r. XXVII,att. 68-04, ZREY
sunkami).
Ueber die Omphalotaxis oder Reposition der vor-

gefallenen Nabelschnur. (Zeitschrift fitx klin. Med.,
herausgegeben von Fredrich Giinsburg. Band 3.
Dritter Jahrgang. Breslau, 1852, w 8-ce, str. 33—47.
Mit Abbildungen),

Duplicitat des gróssten Theils des Kórpers, beo-
bachtet bei einem jungen Hasen. Mit einer Stein-
drucktafel. (Verhandlungen der Kaiserlichen Leo-
poldinisch-Karolinischen Akademie der Naturfor-
scher. Des 16-ten Bandes 1-ste A btheilung. Novo-

Neugebauer.

rum Aetorum Academiae Caesareae Leopoldino-Ca-
rolinae naturae ceuriosorum voluminis XXIV pars
prior. Breslau und Bonn, 1854, w 4-0e, str. 15—48,
tab. 15). ć y

Toż, w osobn. odb, Breslau und Bonn, 1854, w 4-ce,
str. 34, 1 tab. ; 3 k
Sprawozdanie z czynności szpitala Św. Trójey

w Kaliszu w r. 1854. (Pam. t. lek. warsz., T. XXXIII,
1855, str. 180—266, 342—2344, z fig. litogr.).
Toż, w r. 1855. (Tamże, T, XXXVI, 1856, str. 42—

110, 1699—219, z rye. i
Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. 5. Orgelbran-

da, 1856, w 8-ce, str. 125, z rysun. Między innemi
zawiera: Tyfus ijego leczenie za pomocą jodku po-
tassu, (str. 51 — 102). Opis nowego wziernika ma-
cicznego (str. 174 - 188). Śledzenie ciężaru gatun-
kowego zapłodka i wpływ tego ciężaru na położenie
płodu w macicy (str. 207-—210). Badania nad pępo-
winą dotyczące jćj skręcania się (str. 211—216). Z po-
wyższćj pracy sprawozdanie umieścił prof. Streng
w Vierteljahrschrift f. d. praktische Heilkunde. Prag,
1858, str. 50—56. E

Sprawozdanie z czynności szpitala Św. Trójey
w Kaliszu w r. 1856. (Pam. tow.: lek. warsz., T.
XXXVIII, 1857, str. 235—261).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1857, w 8-ee,
str, 29.
Ein neuer Mutterspiegel. (Amtlicher Bericht iiber

die zwei-und dreissigste Versammlung deutseher
Naturforscher und Aerzte zu Wien im September
1856. Herausgegeben von Hyrtl und Sehrótter.
Wien, 1858, w 4-ce, str. 225 — 237. Mit einer Tafel
Abbildungen).

Morphologie der menschliehen Nabelschnur. Bres-
lau, W.G. Korn, 1858, w 8-ee, str. 80, Ztab. Stresz-
czenie w Monatsschrift fir Geburtskunde und Frau-
enkrankheiten, herausgegeben von Credć, E. Mar-
tin, von Ritgen, von Siebold. Band 14. Berlin, 1859,
w S-ce, str. 317—320). »
Wykład akuszeryi. Tom pierwszy, część pierwsza.

Warszawą, nakł. aut., druk braci Hindemith, 1860,
w 8-ce, str. 236. (Wstęp i ezęść przygotowawcza).

Nowy Sposób robienia krwawego szwu krocza
i sromu. (Pam. tow. lek. warsz., T. XLIII, 1860, str.

387—412, z rye.).
Toż, w Roczniku Ces.-Król. Tow. Nauk. Krak. 1860,

T. XXVII, str. 296—320.
Toż, w osobn. odb. Kraków, 1860, w 8-ce, str. 25,

1 tab.
Opis szwu własnego pomysłu zalecającego się

szezególnićj przy rozdarciach krocza. (Pam. tow. lek.
warsz., 186, T. XLIII, str. 307). ę

"Przypadek operowanego tłuszezaka (lipoma) o0l-
brzymićj wielkości. (Pam. tow. lek. warsz. T. XLIV
1860, str. 124—126, z drzew.).
Sprawozdanie z czynności Wydziału gynekolo-

gieznego 85-go zebrania niemieckich badaczów na-
tury i lekarzy, odbytego w Króleweu od 16 do
21 września 1860 r. (Tamże, T. XLIV, 1860, str. 386
do 343).
Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1860, w 8-ce, str. 8.
Anatomia opisowa ciała ludzkiego podług Józefa

Hyrtla, przez Ludwika Adolfa Neugebauera. Dzieło
ozdobione drzewor. T. I. Warszawa, druk. J. Psur-
skiego, 1860, w 8-ce, str. IV, 534. T. II, przez L. A.
Neugebauera i J. F. Nowakowskiego. Warszawa,
1861, w 8-ce, str. III, 350, z 102 drzewor. w teks.
i wizerunkiem Jana Ewangelisty. Purkyniego.
Neue Methode der blutigen Dammnath und der blu-

tigen Naht iiberhaupt. (Kónigsberger medieinische
Jahrbiicher. Kónigsberg, 1862, w 8-ce, str. 150—179.
Medizinisch-chirurgisehe Rundsehau, Monatschrift
fir die gesammte praktisehe Heilkunde des In-und
Auslandes. Redakteur; Markbreiter. Mit-Redakteu":
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Schnitzler. Jahrgang 3, Band 2, Heft 3. Wien, 1862,
w 8-ce, str. 161—176).
Nowy sposób ułatwienia operacyi przetoki pęche-

rzo-pochwowćj. (Pam. tow. lek. warsz., T. XLV,
1861, str. 1—21, z drzew. w teks.). j

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1861, w 8-ee,

"str. 23).
O połogowym zakrzepie i zapaleniu żył (phlebo-

thrombosis et phlebitis puerperalis). (Pam. tow. lek.

warsz., T. XLVI, 1861, str. 1—56).
Przypadek ciężkiej pyemii z połogowego zakrzepu

i zapalenia żył wynikłćj, a zupełnóm wyzdrowieniem

ehorćj zakończonćj. (Tamże, T. XLVI, str. 57—64).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1861, w 8-ce,

str. 64.
Położenie płodu w macicy. (Pam. tow. lek. warsz.,

T. XLVI, 1861, str. 217—266, z drzew. w teks.).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1861, w 8-00,

str. 49.

Przypadek rozdarcia się śródkrocza u rodzącój do-

tkniętćj zrostem warg sromowych większych i wy-

stąpienie tą drogą płodu w sposób nadzwyczajny.

(Pam. tow. lek. warsz., T. XLVII, 1862, str. 69—90,

z drzew. w teks.).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1862, w 8-ce, str. 24.

Odpowiedź na artykuł D-ra Morgersterna ogłosz0-

ny pod tyt. „Wyjaśnienie w, poszycie piątym tomu

47, Pamięt. tow. lek. warsz. (Pam. tow. lek. warsz.,

T. XLVIII, 1862, str. 112—125).
Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1862, w 8-ce, str. 14.

Fragmente aus Reisebriefen. (W arschauer Zei-

tung. Vierter Jahrgang. Warschau, 1862, fol. Nr.

263—266, 268—273, 274—279).
Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1862, w 8-ce,

str. 41.
Przypadek przetoki pęcherzo-pochwowećj, powikła-

nój z zarośnięciem cewki moczowój i z rozdarciem

śródkrocza. Óperacya z pomyślnym skutkiem. (Pam.

tow. lek. warsz., T. L, 1868, str. 489).

"Wspomnienie z zakładu położniczego Ww Medjola-

nie. Rozprawa czytana na pos. Tow. lek. warsz. d.

7 paźdz. 1862 r. (Tyg. lek., 1868, Nr. 8, 10).
"Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1863, w 8-ce,

str. 32. :
Beitrag zur Lehre von der Selbstentwiekelung des

Kindes aus Sehulterlage. (Deutsche Klinik. Zeitung

fix Beobaehtungen aus deutschen Kliniken und

Krankenhiusern, herausgegeben von Alex. Góschen.

Berlin, 1863, w 4-€e, Nr. 18). ;
Bidrag til Laeren om Barnets Selvudvikling SB

Skulderleie. (Forhandlinger i det Norske medicin-

ske Selskab i 1863. Aftrykt fra Norsk Magazin for

Laegevidenskaben. Christiania, 1863, w 8-0e, str.

61—66).
AA zur Lehre von der stellbaren Kugelnaht.

(Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien.

Redigirt von Duchek, Schauenstein. Wien, 1863,
w 8-ce, Nr.32, 33. Mit 4 Holzschnitten).

Dwa przypadki przetoki pęcherzo-pochwowćj ule-

ezonój na drodze operacyjnćj. (Pam. tow. lek. warsz.,
T. LI, 1864, str. 426).
Przypadek odejścia kamienia żółeiowego znacznój

wielkości przez otwór stoleowy. (Tamże, T. LII,
1864, str. 23—26).
Dwa przypadki przetoki pęcherzo-macieo-pochwo-

wój operowanćj za pomocą szwu drucianego. (Tam-
że, T. LII, 1864, str. 108, 277).
Trzy przypadki zrostu wrodzonego pochwy uleczo-

nego za pomocą operacyi. (Tamże, 1864, str. 285).
Przypadekwodosteku rdzeniowego (Hydrorrhachis),

uleczonego siłą natury przez pęknięcie samodzielne

guzawodostekowego jeszeze podczas życia wewnątrz-
macicznego. (Pam. tow. lek. warsz., T. LII, 1864,
str. 405—408).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1864, w 8-ee, str. 3.
Przypadek położniczy. Poród płodu dwugłowego.

(Pam. tow. lek. warsz., T. LII, 1864, str. 436 — 441).
O zarośnieniu cewki moczowój u niewiast, z przy-

toczeniem trzech pomyślnie uleczonych przypadków
przetoki pęcherzo-pochwowój powikłanój z tóm cier-
pieniem. (Tyg. lek., 1864, Nr. 10, 11, 14, 15, 16,
z drzew. w teks.).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. Gaz. polsk.,
1864, w 8-ce, str. 46.
Beitrag zur Lehre von der durch partielle Ver-

wachsung der Rima vulvae erschwerten Geburt. Mit
3 Tafeln Abbildungen. (Klin. Beitrige zur Gyniko-
logie. Unter Redaetion von W. A. Freund herausge-
geben von J. W. Betschler, W. A. Freund und. M.
B. Freund. 3 Heft. Breslau, 1865, w 8-ce, str. 1—42,
tab. 1—3).. .
ź zak w osobn. odb. Breslau, 1865, w 8-ce, str. 42,

ab.
Ueber einen Geburtsfall eines doppelkópfigen Kin-

des. (Monatsschrift fiir Geburtskunde und Frauen-
krankheiten, herausgegeben von Oredó, Hecker, E.
Martin, von Ritgen. Band 26. Berlin, 1865, w 8-ce,
str. 421—446. Vierzigste Versammlung deutscher
Naturforscher und Aerzte in Hannover im Jahre 1865,
Verhandlungen der Section fiir Gyniikologie. Berich-
tet von W. Kiinecke, str. 421—422).

Fall von einer durch die Natur begonnenen und
durch die Kunst mit Erfolg beendeten Entfernung
eines Myoms der Grebirmutter. (Monatsehrift fiir Gre-
burtskunde und Frauenkrankheiten, herausgegeben
von Oredó, Hecker u. s. w. Band 28. Berlin, 1866,
w 8-ce, str. 401—414).

Toż, w osobn. odb. Leipzig, 1866, w 8-ee, str. 16.
Przyczynek do nauki 0 rodzeniu się płodu. barkiem

w drodze tak zwanego wyklucia samowolnego (evo-
lutio spontanea foetus). (Tyg. lek., 1865, Nr. 51).
= w osobn. odb. Warszawa, 1866, w 8-ce,

str. 10.
Wydobycie guza przyrosłego do wewnętrznćj stro-

ny ściany brzasznój przez otwór samowolnie w  po-
mienionćj ścianie powstały. (Pam. tow. lek. warsz.,
T. LV. 1866, str. 240).

Odjęcie za pomocą galwano-kaustyki narośli mię-
sakowój sciany brzusznój u kobiety ciężarnćj, doko-
nane z pomyślnym skutkiem. (Klinika, 1867, Nr. 5).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1867, w 8-cee, str. 3.
Postrzeżenia dotyczące nauki 0 zarośnieniu poch-

wy macieznój. (Gaz. lek., 1866, Nr. 7, 8, 11, 24, 26,
z drzew. w teks.).

a. w osobn. odb. Warszawa, 1867, w 8-ee,
str. 17. *
Przypadek habitualnego stawiańia się płodu do

porodu w położeniu poprzecznóm, spowodowanego
REDA SE: budową macicy. (Gaz. lek., 1866,

r. 15).
Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1867,w 8-ce, str. 5.
Postrzeżenia dotyczące nauki o mięsaku czyli sar-

komacie warg sromowych. (Gaz. lek.1866, Nr.19,20,22).
"Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1866, w 8-ce,

str. 11.
Przegląd ważniejszych przypadków chirurgicznych

leczonych w r. 1862 do 1866 w szpitalu św. Ducha
w Warszawie. (Gaz. lek., 1867, Nr. 35, 36, 40, 41,43,
z 5 drzew. w teks.).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1867, w 8-ce, str. 28.
Zawiera: 1) Warga zajęcza podwójna. 2) Przepu-
kliny. 3) Oparzelizny. 4) Ropnie. 5) Wąglik.
6) Wrzody. 7) Przetoki dotyczące przewodu pokar-
mowego (Wypust mimonaturalny. Przetoka wypus-

towa niezupełna). 8) Rany 9) Zwiehnienia. 10) Zła-
mania. 11) Nowotwory. : j

Zupełna utrata przegrody pęcherzo-eewko-pochwo-
wój. (Pam. tow. lek. warsz. F. LVII, 1867, str. 399).
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Sprawozdanie z przypadków =gynijatrycznych
w ciągu lat 1862—1866 wszpitalu św. Ducha w War-
szawie leczonych. (Gaz. lek., T. III, 1867, Nr. 4,5,10,
13, 14, 21, 22. T.IV 1868, Nr. 30,37%. T.V, Nr. 18.
'[. VI, 1869, Nr. 28, 33, 44. T.-'VIII, 1870, Nr. 31.
D::[X180/0: Nie 12215 -19X 1871 Nr--5056POXI,
18 B:NnAL R. XEI; 1872; Nr, 2);

Zawiera: Zapalenie jajników (oophoritis) 1867, Nr.4.
 Przeistoczenie torbieliste jajników (degeneratio cys-
tiea ovariorum). Nr. 4. Krwotok maciezny (metror-
rhagia). Nr. 4. Zapalenie macicy (metritis). Nr.
4,5,10. Rozrost szyi macicznćj (hyperplasia eolli
uteri). Nr. 10,13. Polipy maciczne (polypi uteri). Nr.
13. Brodawczak macicy (papilloma uteri). Nr. 14,
Gruczolak macicy (adenoma uteri). Nr. 14,21. Krwi-
stek macico-pochwowy powstaływ następstwie braku
otworu w błonie dziewiczej (haematocele uterovagi-
nalis [haemelytrometra] ab atresia hymenis). Nr. 21.
Przetoki moczowe (fistulae urinariae),—przetoki mo-
czowodo-poechwowe (fistulae uretero-vaginales). Nr.
21. Włókniąko-mięśniak macicy (fibromyoma uteri).
Nr. 21. Włókniako-mięsak macicy (fibro sareoma
uteri). Nr. 22. T. IV, 1868, Nr. 30. T. V, 1868, Nr. 18.
T.VI, 1869. Mięsak macicy. Rakowee czyli tak zwa-
ne kankroidy maciey (tumores carcinomatodes uteri).
T. V, 1868, Nr. 18. T. VI, 1869, Nr. 37. Raki maciey
carcinomata uteri). Nr. 28. Opadnienie i wypadnie-
nie maciey (descensus et prolapsus uteri). Nr. 33, 44.
Rozdarcie przegrody pochwo-wypustniczćj i śródkro-
cza (ruptura septi vaginorectalis et perinei). T. VIII,
1870, Nr. 31. Przerost obydwóch warg sromowych
większych, tudzież wędzidełka tychże warg (elephan-
tiasis). Nr. 57. Przetoka pęcherzo-maciczna (fistula
vesieo-uterina). T. IX,1840, Nr.12. Nimfomanija
(nymphomania). Nr. 19. Nowotwory cewki moczowćj
.(neoplasmata urethrae). Nr. 21. Dwa przypadki ro-
pnia tkanki łącznćj podskórnćj sromu i dwa—warg
sromowych większych -(abscessus vulvae). T.X, 1871,
Nr.50. Przerost elefantyatyczny lewój wargi Sro-
mowćójwiększój (Elephantiasis labii pudendi majoris
sinistri). T. XI, 1871, Nr. 1. Choroby ssutki (morbi
mammae). T. XII, 1872, Nr. 1, 2. Chore ciężarne. Nr.2.

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 18/3, w 8-ce,
str. 92.
Kilka słów o świetle palącego się magnezyum

jako środku do badania torbieli płynem napełnio-
nych i płynosteków w ogólności. (Pam. tow. lek.
warsz., T. LIX, 1868, str. 169—174).

"Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1868, w 8-ee, str. 6.
Przetoka macieo -pochwo-wypustnicowa, fistula

utero-vagino-rectalis. (Pam. tow. lek. warsz., 1868,
'[. LIX, str. 179).

Wiadomość co do spadłego w dniu 30 stycznia
1868 r. aerolitu. (Kuryer warszawski, 1868, Nr. 26).
(0 tym meteorze pisał także prof. Dr. Galle, dyrek-
tor obserwatoryum w Wrocławiu).
- Przypadek dokonanćj z pomyślnym skutkiem owa-
riotomii. (Pam. tow. lek. warsz., T. LIX, 1868, str.
180 —191). :
Wycięcie jajnika (ovariotomia). (Gaz. lek., TP. LV,

1868, Nr. 42, 48, 45, 46, 47, 2 drzew. w teks.).
Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1868, w. 8-ce,

Str. 28. ś
Berieht iiber eine mit Erfolg ausgefiihrte QOvario-

tomie. (Monatsschrift filr Greburtskunde und Frauen-
krankheiten, herausgegeben von Oredó, Hecker u, 8.

w. Band 82. Berlin, 1868, w 8-ce, str. 32). ;
Sprawozdanie z ważniejszych operacyj gynja-

trycznych w r. 1867 w szpitalu św. Ducha w War-
szawie dokonanych. (Pam. tow. lek. warsz., T. LIX,
1868, str. 225—241).

"Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1868, w8-ce, str. 17.
Zawiera:  Owariotomia. Wyeięcie większego poli-
pa macicznego. Zeszycie pochwy celem usunięcia

Neugebauer.

zadawnionego wypadnięcia maciey. Otworzenie top=
nia przegrody pęcherzo-pochwowćj. Operacya prze-
toki pęcherzo-pochwowćj. Odjęcie piersi rakowcem
dotkniętćj.
Wycięcie wielkiego guza maciey wraz z lewym

jajnikiem (hysterovariotomia) z niepomyślnym skut-
kiem. (Pam. tow. lek. warsz., T. LXI, 1869, str.
241—252).
a w osobn. odb. Warszawa, 1869. w 8-cee,

str. 12.
Hysterovariotomie mit ungiinstigem Erfolg. (Bei-

trige zur Geburtskunde und Gynaekologie, heraus-
gegeben von F. W. von Seanzoni. Band 6. Wiirz-
burg, 1869, w 8-ce, str. 125—135). Toż, w osobn.
odb. Wiirzburg, 1869, w 8-ee, str. 11.
Przypadek obrotu na nóżki, wykonanego przy po-

łożeniu rodzącćj na boku i brzuchu. (Pam. tow. lek.
warsz., T. LXII, 1869, str. 535)

Sprawozdanie z operacyj gynjatrycznych w r.
1868 w szpitalu św. Ducha w Warszawie dokona-
nych. (Tamże, T. LXII, 1869, str. 682 — 648. T.
LXIII, 1870, str. 12—28).

"Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1870, w 8-ee, str. 30.
, Zawiera: Przekłócie brzucha. Przekłócie torbieli
jajnikowćj przez ścianę brzuszną. Wycięcie na dro-
dze laparotomii uskutecznione wielkiej narośli cy-
stosarkomatycznój maciey wraz z ciałem tójże ma-
ciey i jednym z jajników. Wycięcie od strony po-
chwy narośli macicznych. Operacya przetoki pęche-
rzo-pochwowćj. Operacya kloaki wypustnieo-poch-
wowój. Zaszycie pochwy. Zaszycie otwaru sromo-
wego. Rozcięcie zastawki pochwowój i zwieracza
pochwy.

Przypadek jednostronnego krwisteku macieo-po-
ehwowego  (haemelytrometra _ unilateralis), spowo-
dowanego atrezyą prawćj połowy kanału macieo-
pochwowego dwudzielnego. (Pam. tow. lek, warsz.,
T. LXIII, 1870, str. 167 — 179, z 2 drzew. w teks.).

Najpraktyczniejszy sposób stosowania wstrzyki-
wań leczniczych do pochwy. (Tamże, T. LXIII, 1870,
str. 225—226. T. LXIV, 1870, str. 284).
Sprawozdanie z ważniejszych przypadków opera-

cyjnie leczonych w oddziale gynijatryczno-chirur-
gicznym szpitala św, Ducha w Warszawie za r. 1869,
(Tamże, T. LXIV, 1870, str. 172—187, 236 — 250,
292—312). b

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1870, w 8-ce, str. 50.
Zawiera między innemi: Operacye polipów ma-
cicznych. Amputacye części pochwowćj macicznój.
9 operacyj przetoki pęcherzo-pochwowćj. Kpizyor-
rafia. Rozcięcie torbieli wargi sromowój większój.

Przyrodzone wynieowanie pęcherza moczowego
oraz wypadnięcie macicy (exstrophia congenita ve-
sieae urinariae cum prolapsu uteri). (Pam. tow. lek.
warsz., T. LXIV, 1870, str. 5, 281. T. LXV, 1871,
str. 191).
"Przypadek porodu nieprawidłowego z powodu
R: porodowych (eclampsia), przedwczesnego

oddzielenia się jaja i przodowania brzegu łożyska.
(Tamże, T. LXV, 1871, str. 18—21).

Podwójny kanał macieo-pochwowy. (Tamże, T.
LXV, 1871, str. 21—23).
Przypadek przetoki pęcherzo-macieznój. (Tamże,

T. LXV, 1871, str. 24—26, 121—126).
Einseitige Haemometra bei zweigetheiltem Ute-

rovaginalkanale in zwei lethal verlaufenen Fiillen
beobachtet. (Arehiv fiu Gyniikologie, redigirt von
Oredć und Spiegelberg. Band 2. Berlin, 1871, w 8-ee,
str. 246—27/2, z 2 drzew.-w teks.).

"Toż, w osobn. odb. Leipzig, 1871, w 8-ce, str. 28.
"Toż, w streszczeniu w Przegl. lek., 1872, Nr. 31.
Krwotok uleczony przez podskórne wstrzyknięcie

ergotyny. (Pąm. tow, lek, warsz., T. LXVI, 1871,
str. 16).



Neugebauer—Neugebauer (syn).

Ocalenie życia ciężarnćj, z powodu wygórowanych
wymiotów śmiercią głodową zagrożónej, za pomocą
sztucznie wywołańego poronienia. (Tamże, T. LXXI, .'
1871, str. 24—40).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1871, w 8-ce,
str. 16.

Qzetyre słuczaja sarkomatoznoj opucholi narużnych -
żenskich połowych organow. (Medicinskij Sbornik
Na Ój M kawkazkim med. obszczestwom, 1871,
rk) i
"Toż, w osobn. odb., 1871, w 8-ce, str. 19.-
Sprawozdanie z przypadków gynjatrycznych w r.

1870 operacyjnym sposobem leczonych w szpitalu
św. Duelia w Warszawie. (Pam. tow. lek. warsz.,
T. LXVI, 1871, str. 92—98, 121—136, 198—209, 237
do 248).

Toż, w osobn. odb.
str. 52. ż
Uwagi dotyczące operacyi przetoki pęcherzo-po-

chwowćj. (Pam. tow. lek. warsz., 1872, str. 67).

Warszawa, 1871, w 8-ce,

Kilka słów o potworach podwójnych czyli bliźnię-,
tach zrosłych (monstra duplicia sive gemini coaliti).
(Gaz. lek., T. XV, 1878, Nr. 2, 4—8, 15).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1878, w 8-ce,
str. 48.

Sprawozdanie z: przypadków” gynijatrycznych le--
ezonych operacyjnie w szpitalu św. Ducha za lata
1871 i 1872. (Pam. tow. lek. warsz., T. LXIX, 1873,
str. 351—387). y

Figury niektórych z ważniejszych narzędziuży-
wanych przy leczeniu chorób właściwych płci żeń-
skićj. (Tamże, T. LXIX, 1873, str. 444 — 469, 40
drzewor.).
Programma akuszerskich operacyj. (Warsz. uniw.

izwiestija, 1872, Nr. 2).
Programma prepodawania giniatriki.

1878, Nr. 2).
Index seriptorum . ad medicinam et scientias natu-

rales speetantium D-ris L. A. Neugebaneri. (Tamże,
1875, Nr. 1).

Fizyologia i dyetetyka ciąży, porodu i połogu.
Z 302 drzew. w teks, Biblioteka umiej. Jek., wydanie
Redakcyi Gazety lek. Akuszerya T. I. Warszawa,
1874, w 8-ee, str. 836.

Włóknomięśniak pochwy (fibromyoma). Uleczenie

(Tamże,

za pomocą operacyi. (Gaz. lek., T. XXI, 1876, str.
49—56, 65—71).
Fibromyoma vaginae. Beitrag zur.Lehre von den

Vaginal-Tumoren. (Vierteljahrschrift f. prakt. Heil-
kunde, 1876, str. 59—102). diddl A )
Fibromyoma vaginae. Materiały k uczeniu o wła-

galiszcznych opucholach. (Warsz. Uniw. Izwiestija,
1876, Nr. 2). :

"Toż, w osobn. odb. Warszawa, tip. warsz. uczeb.
okruga, 1876, w 8-ce, str. 54, z drzew.

Sredinnoje czastnoje ssziwanje włagaliszeza (ely-
trorrhaphia sive elytroeleisis partialis mediana), no-
wyj Sposob leczenja wypadenja matki. Soobszczenje
sdiełannoje w 5-:0m zasiedanii sekcji naucznoj medi-
ciny V sjezda russkich jestestwoispytatelej i wraczej
W PORCIE, 7 (49) sentiabria 1576g. W 8-ee,
str. 4. . ;
O ciałach obeych w pęcherzu moczowym u kobiet.

(Pam. tow. lek. warsz., T. LXXIII, 1877, str. 408
do 415). de RSCWYA

"Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1877; w 8:te,str. 8.
Wiadomość o czeskich akuszerach. (Pain.tów. lek.

warsz., T. LXXIII, 1877, str. 487 —490).
Otezet o giniatriczeskich operacjach proizwiedien-

nychw teczenii 1876 g. w bolnice św. Ducha w War-
Kł (Sowremennaja Medicina, 1877, Nr. 10—15,

18—22). ] zk
Toż, w osobn. odb. Warszawa,tip. I. Noskowskie-

go, 1878, w 8-ce, str. 68, z drzew...
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"Kilka słów o zabłąkaniu się wianków macicznych
do pęcherza moczowego. (Gaz. lek., T. XXVII, 1879;
Nr. 23, 25; 26)... NT ; i
Toż,w osobn. odb. Warszawa, w druk. Gaz. lek.,

1879, w 8-ce, str. 34.
Ueber Elytrorrhaphia mediana, (Archiv f. Gynae-

kologie, 1879, T. XVI, str. 279).
Pośrodkowe zeszycie pochwy (elytrorrhaphia me-

diana s. elytroeleisis partialis mediana) jako nowy
sposób leczenia wypadnięcia macicy, (Pam. tow. lek.
warsz., T. LXXVI, 1880, str. 269—316, 547—570). *.

Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. K. Kówalew-
skiego, 1880;w 8-ce, str. 72.  * .
'Ueber die Blasenscheidenfisteloperation und iiber

Elytrorrhaphia mediana.  (Congrós periodique inter-
national des sciences módicales. 6-e session, Amster-
dam, 1879. Compte rendu, 1880, str. 507—511).

Einige Worte iiber die mediane Vaginalnaht als
Mittel zur Beseitigung des Gebarmuttervorfalls.
(Centralbl. f. Grynaekol., 1881, Nr. 1 —2).
Bemerkungen iiber die Sakralgesehwulst des be-

kannten Bóhmenmaidchens Anna Prenosil und die
ihnliche Geschwulst eines russischen Knaben mit
Bezugnahme auf das Schliewener. Miidchen. Vortrag,
gehalten in der eombinirten XIV, XV und XVIll
section der 53 Versammlung Deutscher Naturforscher
und Aerzte in Danzig. (Tageblatt der 538 Versam-
mlung deutscher Naturforscher und Aerzte. Danzig,.
1880, str. 244).
O narzędziach starożytnych chirurgicznych i gy-

nijatrycznych odnalezionych w ruinach miast rzym-
skich Pompei i Herkulaneum. Przyczynek do historyi
chirurgii i gynijatryki. (Pam. tow. lek. warsz., 1882,
str. 441—498, 675 —785).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. K. Kowalew-
skiego, 1 882, w 8-6e, str. IV, 169. Ocenę podał Stru- :
ve w Wieku, 1882, Nr. 281. Inna Ocena w Przegl.
tyg., 1883, Nr. 16.
Adam Ferdinand Adamowicz nach schriftlichen

Mittheilungen des Herrn Dr. Hipp. Kozłowski in Wil- -
na und anderen Quellen biographisch dargestellt.
(Leopoldina, amtliches Organ der kaiserl. Leopóldi-
no-Carolinischen Akademie der Naturforscher, 1882,
str. 145—150).
Przypadek nieuleczalnćj przetoki pęcherzo-poch--

wowój. Zaszycie kanału pochwowego. Wytworzenie
się kamienia w jamie pęcherzo-pochwowój. Wydo-
bycie kamienia. Powtórne zaszycie pochwy. Wyle-,
czenie. (Gaz. lek., 1888, Nr. 22). A

Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. K, Kowalew-
skiego, 1883, w 8-ce, str. 6. BEA

Fall von unbeilbarer Vesieo-vaginalfistel; in wel-'*
chem sich nach Beseitigung. der das Leiden beglei-
tenden Harnineontinenz durch operatiyen Verschluss
des Vaginalkanals nachtriglich ein grosser Harn=-
stein in der Vesico-vaginalhóhle gebildet hat. (Cen-
tralblatt f, Gyńaekologie, 1883, Nr. 9). IA
Przypadek przemieszczenia trzew wrodzonego,

(Gaz. lek., 1883, Nr. 36, z drzewor.). " >
Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1983, w 8=ce, str. 4.
Nachtrag zur der im achtzehnten Hefte der „Leo-

* poldina* mitgetheilten Biographie des Wilnasehen
Profes$órs Di. Adam Ferdinand Adamowicz. (Le0-
poldina, XIX, 1883, Nr. 23-—24).. WL

"Toż, w osobn. odb. (Dresden, 1883, w 4-ce, str, 4).
Dalszy przyczynek dó nauki o pośrodkowóm zeszy-

ciu póćhwy .(Elytrorrhaphia sive eólporrhaphia me-
diana), jako środku do wyleczenia wypadnięcia ma-,
cicy. (Gaz. lek., 1884, Nr. 1—4, z drzewor.). :

"Toż, w osobn..odb. Warszawa, 1884, w 8-ce.

- * Neugebauer Franciszek Ludwik, syn po-
przedzającego, ur. w Kaliszu 13 kwietnia
1856 r., nauki gimnazyalne odbywał w War-
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szawie i w Wrocławiu, nauk lekarskich
słuchał w r. 1874 w Warszawie a późnićj
w Dorpacie, gdzie, złożywszy w r. 1880
egzamen na stopień doktora medycyny,
w dniu (nowego kalendarza) 19 grudnia
1881 r. obronił dyssertacyę inauguralną
i uzyskał dyplom doktorski. Po doktoryza-
cyi wyjechał dla grantowniejszego wydos-
konalenia się w swoim zawodzie za granicę.
Pracował przez dwa lata w charakterze już
to wolontera, już to asystenta w klinikach
akuszeryjnych profesorów Winekel'a w Dre-
źnie, Oredógo w Lipsku, Schródera w Ber-
linie, w klinice chirurgicznej profesora Berg-
manna również w Berlinie, następnie do
lipca 1884 r. zwiedzał szpitale w Paryżu,
Brukselli, Londynie, Wiedniu i innych mia-
stach zagranicznych. Jest członkiem nastę-
pujących towarzystw naukowych: towarzy-
stwa lekarskiego warszawskiego, towarzy-
stwa akuszeryjnego w Lipsku, towarzystwa
anatomicznego w Paryżu, towarzystwa pa-
tologiczno-anatomicznego w Brukselli.

Die Entstehung der Spondylolisthesis. Vorliufige
Mittheilung. (Centralbl. f. Gynaekologie, 1851, Nr. 11).

Zur Entwiekelungsgeschichte des spondylolistheti-
schen Beckens und seiner Diagnose (mit Beriicksich-
tigung von Kórperhaliung und Gangspur) von... Dor-
pat, Druck von C. Mattiesen, 1881, w 8-ce, str. 12
1 292, 1 tabl., 97 drzew. Diss. inaug.
Taż praca wydaną jest także i z napisem: Zur

Entwickelungsgeschichte des spondylolisthetischen
Beckens und seiner Diagnose (mit Beriieksichtigung
von Kórperhaltung und Gangspur). Casuistisch-kri-
tische Monographie... Halle, Niemeyer, Dorpat, Carl
Kriiger, 1882, w 8-ce.
Zur Casuistik des sogenannten spondyl-olistheti-

sehen Beekens. (Archiv f. Gynaekol., T. XIX. Berlin,
1882, w 8-ce, str. 441—474, 22 drzeworytów).

"Toż, w osobn. odb. 1882, w 8-ce, str. 34.
"Toż, w streszczenia zakomunikowane przez A. F,

Ourrier'a pod tytułem: „A eontribution to the clinical
literature of the so called spondylolisthetie pelvis,*
w The American Journal of obstetries aud diseases
of women and children. New York, September, 18838,
w 8-ce, str. 963—967.

„. _ Aetiologie der sogenannten Spondyl-olisthesis. (Ar-
chiv f. Gynaekologie, T. XX, 1882, str. 1383—184, 38
drzeworytów).

Toż, w osobn. odb., 1882, w 8-ce, str. 52.
Toż samo, w tłómaczeniu franeuzkićm w rozprawie:

Spondylolizeme et spondylolisthósis, nouveaux docu-
ments pour Fótude de ces deux esptces de lósions pel--
viennes, par Herrgott, Avec une traduetion de FRtude
de Fetiologie de la spondylolysthćsis par le Dr. Frantz
L. Neugebaner. (Annales de gynćcologie 1883. Mai).

Ein zweiter Fall von sogenannter Spondyl-olisthe-
sis am vorletzten Lendenwirbel. (Archiv f. Gyniikol.,
T. XXI, 1883, str. 96—204, 1 drzew.).

Toż, w osobn. odb. 1883, w 8-ce, str. 9,
Verhandlungen der gynikologischen Section der 56.

Versam. deuts. Naturfors. und Aerzte in Freiburg im
Breisgau. (Archiv fiix Gyniikologie, T. XXIL. Berlin,
1583, w 8 ee, str. 99—184). Str. 173—174: „Die me-
diane Vaginalnaht (Kolporrhaplia mediana) als Mit-
tel zur operativen Beseitigung des Gebiirmuttervoy-
falles.* Str. 1/4—175: „Bemerkungen zur Spondyl-

olisthesis.'*
- "Toż, w osobn. odb. str. 84.

Neugebauer (syn)—Niedzielski.

Neuhauser Franciszek, początkowo był le-
karzem obwodowym krakowskim, w r. 1803
objął po Kosteckim katedrę medycyny we-
wnętrznój; w r. 1804 mianowany został za-
stępcą protomedyka Galieyi. Um. w r.1820.
Ueber die Ruhr, welche im Monate April, 1799

herrschte.
Co jest ospa krowia? W czym niesie pożytek ludz-

kości? Jakim sposobem używać jój należy? Upominek
dla Galicyi zachodnićj przez e. k. krak. eyrk. dokt.
Neuhausera. Przekładania Walentego S. Kraków,
nakł. France. Gertnera. w druk. Ant. Gróbla pozosta-
łćj wdowy, 1802, w 8-ee, str. 19. .

Toż, edycya druga, tamże, 1802, w 8-ee, str. 22,
rycina.

Neuhauser Franciszek, rodem z Krakowa.
De debilitate spuria, eomite morborum inflamma-

toriorum. Vindobonae, typ. Mechitaristarum, 1830,
w 8-ce, str. 43 i 4. Diss. inaug.

Neumann Innocenty, promowany do stop-
nia doktora medycyny w r. 1805 w Krako-
wie, a do stopnia chirurgii tamże w r. 1809,
od lipca 1806do listopada 1809 r. wykładał
w stopniu prosektora anatomią po polsku
i po niemiecku w Krakowie.

Por. Roezn. wyd. lek., T. V, 162. VII, 161.

* Neumann Izydor.
Nauka o chorobach skóry (Dermatologia). Prze-

kład dziela... Lehrbuch der Hautkrankheiten, Wie-
deń, 1869, przez Aleksandra Stockmanna. Warsza-
wa. Bibl. umiejętności lekarskich, druk. Gaz. polsk.,
1869, w 8-ce, Str. IV, 307, XVII, IL.
Neumann Otto Willibald, ur. w r. 1831

w Sieradzu, do nauk lekarskich przykładał
się w Berlinie (1852-—1856).
De maxillarum reseetione. Berolini, typ. Nietaekia-

nis, 1856, w 8-ce, str. 29. Diss. inaug.
Neupauer Ambroży, ukończywszy nauki

lekarskie w Wiedniu r. 1838, wstąpił do
służby wojskowój, późnićj osiadł w Bełzie,
gdzie lat 30 praktykował a nadto piasto-
wał urząd burmistrza. Um. 20 września
1881 r., przeżywszy lat 66.

Neusser Gustaw, w r. 1874 został miano-
wany docentem psychiatryi na wszechniey
jagiellońskićj, od r. 1860 jest dyrektorem
zakładu dla obłąkanych w Kulparkowie.
„ Kilka słówooddziale chorób umysłowych w szpitalu
S$. Duela w Krakowie. (Przegl. lek , 1840, Nr. 43, 44).
Sprawozdanie z oddziału chorób umysłowych z r.

1871. (Służba zdr. pub., 1872, zesz. 5, str. 321—342).
Przyczynek do anatomii patologieznćj padaczki

(epilepsia). (Przegl. lek., 1874, Nr. 23, 24).
Wiadomość statystyczna o oddziale chorób umy-

słowych szpitala Św. Łazarza w Krakowie z r. 1879.
(Dwutyg. med. pub., 1880, str. 122, 147).

* Nick.
Nadzwyczajne skutki zwierzęcego magnetyzmu

doświadczone na osobie płci żeńskićj w Sztutgardzie.
Nieco skrócone w tłómaczeniu. Przekład Franciszka
Morawskiego. Warszawa, Gliicksberg, 1818, w 8-ce,
str. 131.

Niechwiedowicz Onufry.
Observatio medica de rariori linguae vitio organi-

eo. Vilnae, J. Zawadzki, 1811, w 8-ee, str. 15, 1 tab.

Niedzielski Antoni, osiągnąwszy stopień
doktora medycyny w Krakowie 5 maja



Niedźwiecki—Niewieski.

1819 r., zostal lekarzem sztabowym wojska
polskiego, w latach 1829—1832 był sekre-
tarzem tow. lek. warsz. Umarł w r. 1852
w Krakowie. ?
De lithiasi. Cracoviae, 1819, w 8-ce, str. 74. D.inaug.
Q kąpielach. (Pam. lek. warsz., T.I, str. 203—282).
Slinotok powstały. po rozlaniu rtęci ze stłuczonćj

rurki barometrycznćj. (Pam. tow. lek. warsz., T. I,
1837, Str. 1).

Niedźwiecki Jan, ob. Ursyn Jan.

Niedźwiecki Piotr, ur. 29 czerwca 1849r.
we wsi Kadyszu, w powiecie auguistow-
skim, do gimnazyum uczęszczał w Suwałl-
kach (1863 — 1869), medycyny słuchał
w Warszawie (1870 — 1875). Od stycznia
1876 r. jest lekarzem powiatu serdobskie-
go, w gub. saratowskićj.
Przyczynek do leczenia czarnćj krosty. (Gaz. lek.,

1881, str. 545—551),
Rany cięte drążące do jamy brzusznćj; wypadnię-

cie kiszek, sieci, żołądka; przecięcie krózki kiszek
cienkich, sieci i t. d.; zapalenie otrzewnćj; liczne ra-
ny cięte różnych części ciała; wyzdrowienie w krót-
kim ezasie. (Tamże, 1882, Nr. 18).

Samoistne pęknięcie ścian brzusznych podczas
ciąży; zupełne wyzdrowienie; poród w swoim czasie
bez powikłań. (Tamże, 1882, Nr. 43). :
Wyrośle brodawkowate mnogie błony Śluzowej,

warg, jamy ustnćj, języka it.d, (Tamże, 1882,Nr.44).

= Niemeyer Feliks Dr., prof, zwyczajny
patologii i dyrektor kliniki w uniwersyte-

- cie w Tubindze. |
Wykład patologii i terapii szezegółowćj. Przekład

uskuteczniony z ostatniego siódmego wydania nie-
mieckiego. pod przewodnietwem prof. D-ra Broni-
sława Ohoynowskiego, przez studentów szkoły głów-
nćj warszawskićj. Warszawa, druk. Gaz. polskiej,
1870-71. T. I, str. IX i 844. T.II, str. 819: (Tłu-
maczyli: Konrad Dobrski, Kazimierz Filipowicz, Jak.
Gutwein, Jan Kisiel, Wikt. Kosmowski, Wacław
Mayzel, Jan Rode, Apolinary Thieme).

Dopełnienie do przekładu siódmego wydania pato-
logii i terapii szezegółowćj D-ra F. Niemeyera we-
dług 8-go wydania oryginału niemieckiego z r. 1871,
ułożył K. Dobrski, Warszawa, druk. Bergera, 1871,
w 8-ce, str, IV, 29. ; ż
Wykład kliniczny o suchotach płucnych. Przetło-

maczył Stanisław Markiewicz. Warszawa, 1867,
w 8-ce, str. 96.

Niemirowicz. i
O chorobie obeenćj kartofli i wpływie tćjże na

zdrowie ludzi. (Tyg. lek., 1847, Nr. 11). 16
„ Nieświarzowski Stanisław, do filozofii
i medycyny przykładał się w Bononii i tam
r.1575 był obrany radcą narodowości pol-
skiej.
„Nieszczotta Michał, ur. w r. 1815 w Go-

ślinach murowanych w W. Ks. Poznań-
skióm, korzystając z troskliwój opieki K.
Marcinkowskiego, odbywał nauki gimna-
zyalne w Poznaniu i Głogowie; do medy-
cyny przykładał się od r. 1836 w Wrocła-
wilu, a otrzymawszy 16 lipca 1841 r. dy-
plom doktorski osiadł w Poznaniu, gdzie
pełnił służbę w szpitalu miejskim i należał
do grona najwięcćj poszukiwanych leka-
rzy. Um. 2 czerwca 1870 r.

SŁOWN. LEK. POL.
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Vratislaviae, in
w '8-ce, str. 51. Diss,

De clampsia, morbo evolutionis.
„off. Gruentheriana, 1841,
inaug. .

Nieszkowski Jan, rodem z Polski kon-
gresowćj, ukończywszy gimnazyum w Słuc-
ku, zapisał się na wydział lekarski uniw.
dorpackiego; oprócz medycyny gorliwie
oddawał się naukom przyrodniczym. W r.
1858 osiągnął stopień doktora medycyny
i kandydata filozofii. Następnie zajmował
się wykonawstwem lekarskićóm w Bobruj-
sku. W r. 1865 skazany na wywiezienie,
"umarł w r. 1866 w Orenburgu.

De euryptero remipede. Dorpati, 1858, w8-ce, str.
5. 2 tab. Diss. inaug.
O trilobitach. Rozprawa nagrofzona złotym me-

- dalem przez uniw. dorpacki. ,

Nieszkowski Władysław, brat poprzedza-
jącego, do gimnazyum uczęszczał w Słucku;
studya lekarskie rozpoczął w Kijowie,
ukończył w Warszawie w r. 1862. Prakty-
kował w Brześciu lit. a późnićj w Grodnie.
Um. w r. 1869 w Druskienikach.

Nieszkowski Zdzisław, brat poprzedzają-
cego, nauki gimnazyalne pobierał w Słue-
ku, w latach 1859—1862 oddawał się nau-
kom matematycznym w uniw. kijowskim;
„w r. 1862 zapisał się na wydział inżenieryi
w Bzkole politechnicznóej w Puławach.
W r. 1864 opuściwszy kraj rodzinny, zajął
się naukami lekarskiemi w Paryżu i tam
5 lipca 1869 r. stopień doktorski otrzymal.
Tenże stopień przyznała mu w r. 1870
wszechnica jagiellońska. Początkowo prak-
tykował w Tarnowie, w Galicyi. Od r. 1877,
po powtórzeniu egzaminów lekarskich
w uniw. warsz. zimowe miesiące przepę-
dza w Warszawie, w lecie bawi w Szcza-
wnicy jako lekarz zdrojowy,
Anćmie, — Mort.—Infaretus de la rate, et hyper-

trophie du systóme ganglionnaire. Coloration bron-
zće de la peau, sans lósion des capsules surrónales.
(Gaz. des. hóp., 1867, Nr. 129).

De Femploi thćrapeutique de Iiodoforme considórć
comme cieatrisant et anćsthósique local. Paris, A,
Parent, 1869, w 8-ce, str. 48. Streszczenie tćj roz-
prawy ogłosił Erlicki w Gaz. lek., 1870, T. VIII, str.
637—692. j

Niewieski Stanisław, doktór filozofii i me-
dyceyny, początkowo wykładał matematykę
w Krakowie, późnićj został profesorem fi-
zyki i medycyny teoretycznćj w akademii
zamojskićj; wielokrotnie dostojeństwo re-
ktorskie w tójże akademii piastował (1682.
1683, 1686, 1687, 1689, 1690. 1695). Umarl
1699 r.
Archetypus animorum. Cracoviae, Sehedel, 1668,

fol. (Panegiryk dla 27 kandydatów).
Obrot słoneczny zmian dni i nocy, tudzież włas-

ności każdego miesiąca. Zamość, Szym. Piątkiewiez,
1674. w 4-ce, 6 ark. (Wierszem).
Magna splendoris et gloriae zamoscianae revolu-

tio. 1674, w 4-ce. Przyp. Marcinowi Zamoyskiemu.

23
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Komety r. 1680 widziane o których tu jest relacya
z prognostykiem do r. 1686 służącym. Zamość, 1681,
w 4-ce, Z ark.

Gotowość rytmów czyli zbiór drobnych wierszy
z kalendarzów. Zamość, 1695, w 4-ce.

'Poż, z dodatkiem nowych wierszy. Zamość, 1698,
w 8-ce, 7 ark.

Toż, wyd. bezim.; b. w. m. (1751), w 8-ce, str. 107.
Od r. 1675 - 1695 wydawał kalendarze. W kalen-

darzu na r. 1684 wyszło opisanie wojny Polaków
z Turkami pod Wiedniem i Parkanami (5%, ark.).
Wiersz ten przedrukowany został w zbiorze rytmów
Minasowicza w Warszawie w r. 1756.

Por. Bentkowski: 1. e. I, 841, 373: IT, 335. Juszyń-
ski: II, 9. Album akad. zamojskićj (Rkps.).

Niezabitowski Aleksander. rodem z Lu-
bek w Tubelskićm.

Quelques mots,sur /'hómorrhagie ećróbrale spon-
tanće. These. Montpellier, Martel, 18384, w 4-ce,
str. 16.

Niewodniczański Adam Ignacy, ur. w po-
wiecie wilejskim, do gimnazyum uczęszczał
w Wilnie, wydział lekarski ukończył w Ki-
jowie w r. 1852. W czasie wojny krym-
skićj pełnił służbę lekarską w szpitalach
wojskowych w Sewastopolu i Symferopo-
lu. Od r. 1854 jest lekarzem miejskim
w Głuchowie, w gubernii czernichowskićj,

Spostrzeżenia ginekologiczne. (Przegl. lek., 1866,
Nr. 49, 50).
Korespondencyaz Głuchowa. (Tamże, 1866, Nr. 49).
Kilka słów o ehorobach zębów. (Klinika, T. II,

1868, str. 2/0—283).
Tłuszezak (lipoma) znacznćj wielkości. (Gaz. lek.,

T. XIX, 1875, str. 49—51).
Niepłodność mężczyzny wskutek uwięzgnięcia ją-

der (eryptorchidismus). (Tamże, str. 51—52),
Samowolne wyjście kamienia z pęcherza moczowe-

go a: niewłaściwą. (Tamże, T. XX, 1876, str. 10
do 12).
Wypadek bezgłosu po tyfusie. (Tamże, str. 267).
Kwas salicylowy i cytrynowy w reumatyzmie.

(Tamże, T. XXI, 1576, str. 337—339)
Użycie siarkanu cynku w chorobach przewodu po-

karmowego. (Tamże, T. XXVIII, 1879, str. 135, 137).
Elektryczność w cierpieniach oczu. (Medycyna,

1879, Nr. 38).
Ogniestrielnaja rana z posledowatielnym osłożnie-

niem. Smiert” od gidatid sierdea. (Protokoły wilen-
skago med. obszezestwa, 1872, str. 85).
Nadto umieszezał swe prace w Sowremiennoj Me-

dicinie i w Protokołach tow. lekarzy kurskich.

Nieznański Ignacy, ur. 2 czerwca 1800 r.
w m. Mławie, od r. 1819 słuchał nauk le-
karskich w Warszawie i tu 1824 r. stopień
magistra medycyny i chirurgii uzyskał.
Tegoż roku mianowany był lekarzem ba-
talionowym w 3 półku strzelców pieszych
wojska polskiego, 1826 przeniesiony został
do Augustowa, gdzie pełnił służbę przy
kanale nawigacyjnym do 29 listopada 1830
roku. Podczas wojny 1831 r. został Sztabs-
lekarzem pólku 5-go piechoty liniowój a zura-
zem pelnił obowiązki lekarza 5-6j dywizyj;
za gorliwą slużbę krzyżem virtuti militari
obdarzony został. Przebywszy czas niejaki
w lęławie w Morawii, wrócił do kraju 1832
roku i osiadł w Lipnie, skąd po dwóch la-

Niezabitowski—Niszkowski.

tach przeniósł się do Raciąża a stąd 1838
roku osiedlił się w Płocku. gdzie został le-
karzem w szpitalach: więziennym, Św. Ale-
ksego i S-ój Trójcy, nadto członkiem hono-
rowym urzędu lekarskiego gub. płockićj.
W r. 1850 mianowany został akuszerem
gubernialnym, obowiązki te spełniał do r.
1867. Dwa lata następne był lekarzem po-
wiatu płockiego. W r. 1869 uwolnił się od
slużby i pozyskał zaslużoną emeryturę.

Niger Stan., ob. Chrościewski,
Niklewicz Ignacy, rodem ze Tiwowa.
De uteri prolapsu. Jenae, typ. .Sehotter. 1828,

w 4=ce, str. 19. Diss. inaug.
Niklewski Józef Stanisław, ur. 27 mare:

1835 r. w Niechanowie pod Gnieznem. na-
uki gimnazyalne pobierał w Trzemesznie.
do medycyny przykładał się w Gryfii (1856
—1860). Od r. 1862 zajmuje się wykonaw-
stwem lekarskióm w Jarocinie, w W. Ks.
Poznańskićm.
De ophthalmoblennorrhoeis. Gryphiae, typ. Kuni-

ke, 1860, w 8-ee, str. 35. Diss. inaug.
Przyczynek do kazuistyki wstrzykiwań podskór-

nych ergotiny w zapaleniach macicy. (Klinika, T. V,
1869,str. 42—428).

Nikloszowski Krzysztof, ur. w r. 1594,
stopień doktora fiozofii i medycyny osią-
gnął za granicą, wsławił się jako uczony
lekarz, biegły matematyk i mąż cnót
chrześciańskich. Um. w Krakowie I lipca
1641 r. :
Żywot błogosławionego Jana Bożego, fundatora

zakonu dobrych braci. Kraków, Ańd. Piotrkowezyk,
1627, w 4-ce, str. 70, k. 6,
Widziałem kalendarze: na r.

niego wydane.
Por. Starowolski: Mon. Sarm., str. 209. Siarczyń-

ski: II. 21.

m Nisy Hilary, lekarz, posunięty do stop-
nia magistra nn. wyzwolonych 1509 r.
w Irakowie.

Por. Oettinger: Rys... 147.

Niszkowski Jan Fryderyk, ur. w Wilnie
18 marca 1774 r. otrzymawszy stopień
doktora filozofii w uniwersytecie swego ro-
dzinnego miasta, poświęcił się naukom le-
karskim; 28 września 1797 r. był obrany
zastępcą profesora chirurgii; 22 maja 1799r.
uzyskał stopień doktoramedycyny; i wkrót-
ce zu wplywem Brioteta, prof. chirurgii,
jego adjunktem naznaczony został. Od r.
1802 do 1806 kosztem uniwersytetu podró-
żował za granicą w celu wydoskonalenia
się w chirurgii. Wr. 1806. 27 października,
powróciwszy do Wilna rozpoczął wykład
o chorobach kości i o bandażach; w r. 1808
4 marca mianowany profesorem nadzwy-
czujnym, zaczął wykładać chirurgią teore-
tyczną; od r. 1809 przewodniczył wraz
„ Briotetem w klinice chirargicznćj. W r.
1812, 26 maja mianowany profesorem zwy-
czajnym, zaraz w roku następkym otwo.

1616 i 1619 przez
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rzył klinikę chirurgiczną, która z powodu
zamieszek wojennych przez niejaki czas
była zamkniętą. Wsławił się jako biegły
chirurg i wyborny nauczyciel. Umarł 3
września 1816 r. Wydał:
Wyjątek z dziennika podróży zagranicznój, w tło-

maczeniu rossyjskiem (O postępach narodowego
oświecenia. Nr. V, 1805).

O polipach wyrastających w kiszce odehodowćj.
(Pam. tow. lek. wil., I, 208).
O wodnćj puchlinie brzucha. (Tamże, I, 215).
O związku chirurgii z medycyną i zdolności po-

trzebnćj poświęcającemu się na chirurga. (Dziennik
wil., 1815, T. I, str. 559).

Nadto zostawił w rękopiśmie: ń
Ohirurgia teoretyczna— zebrana z odczytów Bo-

yer'a.
" Choroby kości—tłomaczenie z dzieła Boyera.
Kurs o operacyach chirurgicznych.
Przekład prawie całego dzieła chirurgii Richtera.
Przekłady wielu artykułów chirurgieznych.

Por. Wizerunki i roztrząsania naukowe, Poczet 2-i,
'T. XTX, 1841, str. 21—48.

Nitschke Eliasz. z Lieszna (1644—1711).
De eustode errante Helmontii s. productione muci

depravata. Lugd. B. 1670, w 4-ce. Diss. inaug.
Por. Arnold: Physiker zu Lissa, str. 8—10.

Nitschke Eliasz Gotf., syn (1676 — 1718).
„De ealeulo renum. Leydae, 1700, w 4-ee. Diss.
inaug.

Por. Neifeld Abhandlung vón Altwassen, str. 186)

Niżycki K., z Lubomli.
Listy o kołtunie. (Tyg. lek., 1859, Nr. 41, 42).
Noskiewicz August, ur. w r. 1826w Ostro-

wie, w powiecie przemyskim, nauki gim-
nazyalne ukończył w Przemyślu, lekarskie
w Wiedniu 1854 r. Zaraz po otrzymaniu
doktorskiego stopnia, był delegowany
w ezasie epidemii cholery do Węgier. Po
powrocie do Wiednia został asystentem
prof. Meyer'a i oddał się specyalnie pedia-
tryi. Po trzech latach asystentury, towa-
rzyszył hr. Alfredowi Potockiemu 1860—
1861 do Nieei i w tym czasie bawił kilka
miesięcy w Paryżu w celu zwiedzenia ta-
mecznych zakładów lekarskich, W r. 1861
osiadł stale we Lwowie jako specyalny le-
karz chorób dzieci i w bardzo krótkim cza-
sie zjednał sobie wielkie uznanie. Jego sta-
raniom zawdzięcza swe zawiązanie towa-
rzystwo lekarzy galicyjskich, którego w la-
tach 1875 i 1876 był prezesem. Od r. 1875
do 1878 był bardzo gorliwym członkiem
rady sanitarnćj i szkolnćj okręgowój a tak-
że radcą miejskim. Pierwszy zjazd lekarzy

-i przyrodników polskich 1876 r. przyszedł
do skutku za inicyatywą N. Um. 16 grud-
nia 1879 r. 1
Przecięcie tehawiey (tracheotomia) wykonane

wśród przebiegu płonicy, wyzdrowienie. (Przegl.lek.1854, Ni. 49, W J; Wy ( ,

Korespondeneya ze Lwowa. (Tamże, 1866, Nr. 13).
Kilka słów 0 ogaiku u dzieci (impetigo). (Tamże,

1861, Ny.44, 45).
O różnieach między dławeem (Ctoup) a nieżytem

krtani (Pseudocroup) pod względem patologiczno-

355

anatomicznym i rozpoznawczym. (Roczn. tow. lek.
galie. z r. 1863. Lwów, 1869, str. 65—90).

Przypadek sądówo-lekarski. (Przegl. lek., 1873,
Nr. 45, 46).

Noskowski, z Noskowa Łukasz, stopnie
filozoficzne otrzymał w akademii krakow-
skićj w latach 1493 i 1498; do wydziału le-
karskiego. wcielony został r. 1520. Był
profesorem medycyny i niejednokrotnie do-
stojeństwo rektorskie piastował. W r.
1510 obrany był rajcą miejskim; w r. 1581
zaszczycony żostał tytułem lekarza Zyg-
munta I. Za jego rektorstwa w r. 1527 po-
raz pierwszy udzielono stopień doktora me-
dycyny trzem wychowańcom akademii
krakowskićj. Um. 28 marca 1582 r. Oże-
niony był z córką doktora Reguły.

Por. Muczkowski: 115, 124, 174. Grabowski: Star.
wiad. o Kr., 228. Oettinger: Rys..., 140. Roczn. wyd.
lek. II, 31, 46. III, 444. IV, 33.

Noskowski Jan, młodszy brat Łukasza,
ur. 1478 r., stopnie filozoficzne osiągnął
w latach 1498 i 1503; w r. 1509 biskup wi-
leński powierzył mu pieczęć kanelerską
a w następnym roku z Wilna udał się do
Bononii, gdzie we dwa miesiące (23 kwiet-
nia) potóm otrzymał stopień doktora me-
dycyny. Powróciwszy r. 1511 do Krakowa
daremnie upominał się o wcielenie do Wy-
działu. Wrócił do Włoch w r. 1512, gdzie
J. kaski w Rzymie 1514 r. przyjął go jako
swego lekarza. W r. 1517 zamieszkał
w Krakowie a r. 1520 wybrał się do Księ-
cia Konstantego na Ostrogu. W r. 1524
d. 138 paźdz. przypuszczony do odpowiada-
nia o miejsce w wydziale lek., wybrany
został jednomyślnie przez rajców krak.
profesorem medycyny. Za jego dziekań-
stwa ułożono na nowo ustawę wydziału le-
karskiego z kolei trzecią. Um. 1542 r. Rę-
kopism Astrologicon Joanni Noscovii phy-
sici 1588 przechowuje się w bibliotece ja-
giellońskićj.

Por. Oettinger. Rys.., 140. Roczn. wyd. lek, II,

26, 46. III, 44.
* NothnageliRossbach.
Farmakologia napisana przez prof... Przekład

„czwartego wydania z upoważnienia autorów doko-
nany staraniem współwłaścieieli Gazety lekarskićj.
Warszawa, druk. K. Kowal:wskiego, 1883, w 8-ce,
str. II, VI, 839i1 nl. Ocena w Medycynie, XI, 1883,
str. 732 i 748.

Nova Antoni, włoch rodem, około 1753 r.
trudnił się praktyką lekarską w War-
szawie.

Por. Gąsiorowski: T. II, 409.
de Nova Domo Joannes.
Tractatus de complexionibus. Graechovię, per.

Fl. Unglerium 1514, w 4-0e, k. nl. 6.
Libellus de constitutionibus humani corporis quas

eomplexiones dieunt magistri Joannis de Nova Domo
nuper emendatus revisus castigatusque 1impressus.

Rudolfus Agrieola junior (6 wierszy łac. tegoż). Qra-

cov., H. Vietor, 1518, w 4-ca, k.nl. 6. Ded. Rudolf.

Agrieola Jodoco Glatz civi et eonsuli eracoY.

23%
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Toż, tamże, 1523, w 4-0, k. nl. 6. : ąLibellus de constitutionibus humani corporis, quascomplexiones dieunt, magistri Joanis de Nova Domo,nuper emendatus, revisus, castigatusque impreszus:Oracoviae per Hier. Vietorem 24 Sep. 1523, w 4-ce,śe. 2!

Przypisanie zaczyna się: Rudolphus Agricola ju-nior a Caesare laureatus speetabili viro Jodoco Glatz,civi et eonsuli eracoviensi—kończy się: Vale Oraco-Viae, 1518.

Novicampianus Alb. ob. Nowopolski.
Nowacki L.
Pustomyty, zakład kąpielowy siarczany, otwartyw r. 1880. Lwów, nakł. Zarządu kąpielowego, Izwiąz-kowa druk., 1881, w 8-ce małćj, str. 13.1 2 nl
Nowacki M.
Wody w Ciechocinku.

1840, T. III, str. 10).
Kilka słów o użyteczności wód słonych w medycy-nie i'o zakładzie tego rodzaju w Ciechocinku. (Przy-jaciel ludu, 1841, T. T, str. 87, 91).
Nowak Józef, ur. 11 września 1846 r.

w Jędrzejowie, w gub. kieleckićj; nauki
gimnazyalne(1860—]1 866)i lekarskie(1866—
1870) pobierał w Warszawie. W r. 1871
osiedlił się w Garwolinie, gdzie r. 1873 %0-
stal lekarzem miejskim a późnićj (1876) le-

(Pam. tow. lek. WAVSZ.,

karzem powiatowym. Pomieszczał wiele
tlomaczeń i streszczeń w Gaz. lek. (1869—
1872). isiyi
Nicezułość skóry ogólna. Zaniemienie.

częściowe zmysłów. Cierpienie serca.lek. warsz.,*T. XLIX, 1863, str. 232).
Nowakowski Janusz Ferdynand. ur. 21grudnia 1882 r. w miasteczku Skale woje-wództwa krakowskiego, nauki szkolne po-bierał w Pińczowiei w Kielcach. W r. 1848wstąpił do służby rządowóćj w sądzie po-koju okręgu lelowskiego; w r. 1850 prze-niósl się do Warszawy i tu początkowopracował w, kancellaryi Sądu appellacyj -nego a następnie od r. 1852 w kancellaryi

IX departamentu rządzącego senatu, Ja-ko pomocnik bibliotekarza senatu. W P.1856 złożył egzamin z kursu praw obowią-zujących. W latach 1857-1864 przykładałsię do nauk lekarskich w 'akademii medy-ko-chirurgicznej a następnie w szkoleglównój, nie przestającjednocześnie pełnićobowiązków pomocnika, bibliotekarza se-natu. Od marca 1864 r. przez lat 12 pełniłsłużbę lekarską w szpitalu ś. Ducha, jakoordynator nadetatowy;równocześnie (1866—1868) był asystentem przy klinice chirur-gicznćj. W r. 1870 mianowany został nau-czycielem anatomii w szkole felczerów cy-wilnych w Warszawie a nadto r. 1572—le-karzem m. Warszawy. Wlatach 1867i1868był redaktorem Pamiętnika tow. lek. war.W r. 1869 łącznie z A, Przystańskim zało-żył pierwszy w Huropie zakład leczenia ku-mysem z mleką krowiego. Um. 10 kwiet-nia 1583 1. .

Porażenie
(Pam. tow.

„ZA r. 1865.
"SU, 312).

Novicampianus—Nowakowski.

Wycieczka na Li twę. (Biblioteka warsz., 1857)."Toż, w osobn. odb. Przełożona na język rosyjskiprzez Dabrowskiego w „Ruskim Wiestniku.* i w wy-Jątkach na niemiecki w „Magazin fiir die Literaturdes Auslandes* w r. 1858, Nr. 35).
Uporządkował i bezimiennie wydał po śmierciApolinarego Zagórskiego 2 tomy jego Gawęd nauko-wych z portretem i życiorysem J. |. Kraszewskiego.Warszawa, 1859,
Chłopi w Czechach. (Tyg. illus., 1860, Nr.58). Prze-łożone na język czeski w „Obrazach Ziyota* zr. 1861,z rycin.
Życiorys D-ra Józefa Majera. (Tyg. illus., 1860

Nr. 68), Aj j (Tyg , ,
Opis 50-letnićj roczniey założenia Uniw. wrocław-EW (Gaz. warsz., 1561, Nr. 187, 189, 191, 216i :
Ośm_ życiorysów znakomitych Czechów.illus. i Noworoczniku dla Polek Dzwonkowskiego).Odwiedziny w Józefa Lompy, pisarza ludowego naSzląsku. Wilno, 1861, w 16-ce, str. 24.
Ks. Wacław Sztule. Warszawa, 1862, w 16-ce,Str. 52.
Życie i prace naukowe fizyologa D-ra Jana Pur-kynie'go. Warszawa, 1862, w 8-ce, str. 132. Osobn.

(W Tyg.

* odb. z Biblioteki Warsz., 1861, III, 288. LV, 128, 376.Przełożone w skróceniu na język chorwatski w „Radjugo-słowanske Akademije znamosti i umietnosti.* r.XII, w Zagrebu 1870, str. 118 —200,
Zapalenie wysiękowe opłuenój i gruźlica. (Tyg.lek., 1864, Nr. 32),

aOpis choroby $. p. D-ra filozofii Franciszka Kwie-ta. Warszawa, druk. Gaz. pols., 1864, w 8-ce,Anatomia opisowa ciała, ludzkiego. podług T. Hyr-tla i innych opracowana łącznie z D-rem L. Neuge-bauerem, Warszawa, 1860 — 1865. T. I, str. 534, T.II, str. 352, ze 132 drzew ; W 8-ce,
Sprawozdanie z czeskićj anatomii(Pam. tow. lek. warsz., 1865, T. LIIL).
Sprawozdanie z dzieła prof. Girsztowtą „Rys his- .toryi warsz. med. ehirur. akademii, (Tamże, 1865, T.L1V, str. 150).
Zapalenie okostnćj zębodołowej, szezęki dolnćj,zapalenie opon mózgowych; Śmierć. (Gaz. lek., 1866,T. I, str. 380),
Czy zgwałcenie miało miejsce? (Tamże, 1866, T.III, Nr. 12),
Średni koszt utrzymania jednego chorego wewszystkieh szpitalach naszego kraju i koszt utrzy-A wszystkieh szpitali. (Tamże, 1867,.T. III,Nr. 4).

Sprawozdanie z czynności Tow.

D-ra Stańka.

lek. warszaw.(Pam. tow. lek. warsz., 1667, T. LVI1.
Wycięcie torbiela jajnika z dobrym skutkiem do-konane przez D-ra L. A. Neugebauera. (Tamże, 1867,TM DVIID:
Opis 50-cio letniego jubileuszu D-rów Kosztul-skiego i Tldenfonsa Krysińskiego. (Tamże, 1868,TD LZY.
Sprawozdanie z wydawnictwa Pam. tow. lek.Warsz. za r. 1868. (Tamże, T. LX, 1868, str. 269),Opis uroczystego obchodu 50-cio letniego zawodulekarskiego D-ra A. Helbicha i utworzenie nagrodykonkursowćj. Warszawa, 1868, w $-ce, str. 34, z ry-ciną. Osobn, odb. z Pam. tow. Jek. warsz., T. LVIII,1867, str. 302).

;„ Zyeie i prace naukowe D-ra Aleks. Lebruna. War-Szawa, 1868, w 8-ce. str. 96 z rye.). Osobn. odb.z Pam. tow. lek. Warsz., T. LIX, 1868, str. 281).Ambroży Grabowski. Wspomnienie z Krakowa.Warszawa, 1869, w 8-ce, str. 44.
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O kumysie wyrabianym z mleka krowiego. (Gaz.
lek., 1869, T. VI, Nr. 44). ;
Sprawozdanie z oddziału mężczyzn w Szpitalu Św.

1810). za r. 1869. (Pam. tow. lek. warsz., T. LXXIII,
1870).

Kąpiele morskie na północno-Fryzyjskich wyspach
Fóhr i Sylt. (Tyg.illus., 1875, Nr. 396 i 397). Przeło-
żone na język niemieeki w czasopiśmie „Cursalon.'*
redag. przez J. Hirschfelda w Ischl. r. 1875, Nr. 23,
z ryeiną.

Życiorys $. p. D-ra F. Groera. (Tyg. illus., 1876,
Nr. 17).

Sprawozdanie z czeskićj akuszeryi D-ra Krziżka.
(Pam. tow. lek. warsz., T. LXXIII, 1877).

Życiorys $.p. D-ra F. Czajewieza. (Tyg. illus., 1878,
Nr. 127).
Sprawa przeciwko Paszkowskiemu o usiłowanie

zabójstwa. (Gaz. lek, 1879, T. XXVII, Nr. 2).
Relaeya obdukeyjna w sprawie zamordowanćj Pe-

trykowskićj. (Tamże, 1879, T. XXVII, Nr.27).
Siłuczenie głowy, wyłuszczenie kości czaszki, głu=

chota; wyzdrowienie. Z kliniki prof. Le Bruna,
(Tamże, 1879, T. XXVII, Nr. 9 i 10).
Na posiedzeniach warsz. tow. lekarskiego komuni-

kował:
Urojenie węchowe. (Pam. tow. lek. warsz., T. LIV,

1865, str. 145).
Uleczenie dziecka z trzech przepuklin za pomocą

nacisku, (Tamże, T. LV, 1866, str. 130, 136). E
Dziecię z pes varus i hydrorhachis. (Tamże, T.

LV. 1866, str. 139).
Ropień w nagłośni. (Tamże, T. XV, 1866, str. 251).
Rhachitis. (Tamże, T. LV, 1866, str. 448).
Zarażenie jadem syfilitycznym dzieci żydowskich

przy obrzezaniu. (Tamże, LV, 1866, str. 455 T. LVI,
1866, str. 104).

Strzał karabinowy w kąt oka. (Tamże, T. LVI,
1866, str. 235).

Śmierć wskutek niezręcznego wyrwania zęba.
(Tamże, T. LVI, 1866, str. 433).

Qaries columnae vertebralis po wyłuszezeniu tłusz-
czaka. (Tamże, T. LVIII, 1867, str. 177).

Uleczenie dobrowolne dawnćj przepukliny pach-
winowćj. (Tamże, T. LVIII, 1867, str. 362).
Noma u dziecka po tyfusie. (Tamże, T. LVIII,

1867, str. 362, 367). AE,
Pęknięcie czaszki na podstawie. (Tamże, T. LVIII,

1867, str. 367).
Przepuklina uwięziona u kobiety; preparat kiszki

cienkićj przyrośniętćej do wewnętrznój powierzehni
śeiany brzucha. (Tamże, T. LX, 1866, str. 84).

Stłuczenie głowy, próchnienie kości czaszki, jej
wydzielenie się na znacznój przestrzeni, zabliźnienie,
głuchota i paraliż połowiezny twarzy. (Tamże, T.
LX, 1868, str. 90). j
Mięsak włóknisty jądra, wyłuszezenie nożem do-

konane przez Le-Bruna. (Tamże, T. LX, 1868,
str. 98).
Złamanie kości szprychowćj.

1869, str. 112).
Smierć w skutku ran zadanych; wypadek sądowo-

lekarski. (Tamże, T. LXVII, 1872, str. 236).
- Zapalenie opłuenćj; thoracocentesis. (Tamże, T.

LXIII. 1870, str 238).
"Kumys w leczeniu katarów dróg oddechowych.
(Tamże, T. LXIII, 1870, str. 240).
Brak jednćj nerki z moczowodem. (Tamże, T. LXILI,

1870, str. 236).
Sprawozdanie z oddziału mężczyzn chorych we-

wnętrznie w szpitalu Sw. Ducha w Warszawie. ziv
drugie półrocze 1869 r. (Tamże, T. LXHI, 1870,
str. 230). ę

Zastosowanie zimnćj wody w tyfusie. (Tamże, T.
LXIII, 1870, str. 239). i

(Tamże, T. LXT,
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z Nowego Miasta Chryzostom (Neapolita-
nus), doktór medycynyifilozofii, oddawał
się zawodowi lekarskiemu w Poznaniu,
gdzie przeciw tamecznemu magistratowi
drukiem ogłosił 1652 r. dziełko treści saty-
rycznój; za wstawieniem się Ks. Czartory-
skiego biskupa poznańskiego, był zmuszony
przeprosić magistrat, zapłacić kary 10 grzy-
wien dla każdego z osobna w mieście szpi-
tala; nadto: obwołano po kazalnicach, że
pismo Ohryzostoma nigdy drukowanóm
być nie może.

Por. Łukaszewicz: Obr. m. Pózn., I, 156, Gąsio=-
rowski: II, 277.

Nowe rady dla kobiet, ob. Rady.

Nowicki Emilian Klemens, ur. 24 listo-
pada 1791 r. we wsi Kożanach na Podlasiu,
ukończywszy gimnazyum akademickie
w Białymstoku, zapisał się 1810 r. w po-
czet uczniów wydziału lekarskiego nauniw.
wileńskim; 1812 r. jako kandydat medycy-
ny przeniósł się do Warszawy. gdzie 1815 r.
otrzymał stopień magistra medycynyikosz-
tem dyrekcyi edukacyjnćj krajowój wyje-
chał za granicę. Po dwóch latach studyów
w Wiedniu, Paryżu, Londynie, Gietyndze
i Berlinie, 1817 r. pewołany został na pro-
fesora przybranego w uniw. warsz. do wy-
kładu okulistyki, chorób kości i jamy ust
oraz na preparatora okazów anatomicznych
do muzeum. W r.1818 uzyskał stopien
doktora medycyny. W r. 1819 wykładał
nadto historyą medycyny i toksykologią.
W r. 1823 zatwierdzony w godności profe-
sora stałego a od r. 1826 aż do zwinięcia
uniwersytetu był profesorem kliniki oftal-
miczno-chirurgicznćj. Następnie oddał się
wyłącznie praktyce lekarskićj, zasłużenie
używał rozgłosu jako najbieglejszy swego
czasu w Warszawie chirurg. W r. 1866, po.
50 latach zawodu lekarskiego, przeniósł
się do swćj majętności Woli Pszezołeckićj
w powiecie Kaskim i tu4 marca 1876 r.
życia dokonał, i
Nauka o rozbieraniu wód mineralnych i sztueznóm

ich przysposabianiu. Warszawa, nakł. i druk. W.
Dabrowskiego, 1818, w 8-ce, str: 100, k. nl 2,
tab. 2. POZY proc:
Tentamen medico-chirurgicum inaugurale tracta-

tum historicum de vicaria pupilla nec non novam
medelae adstruendae rationem sistens. Varsoviae,

typ. Jos.. Węcki, 1818, w 8-ce, str. 95.

Odeymowanie członków objaśnione trzydziestą trze-
ma tablicami wzorów rytych i zbiorem historycznym
narzędzi. Warszawa, w druk. Banku, 1851, w 4-ee,
str. 5, 136, 58 tab. ;
O złamaniu kości i sposobach leczenia ich. Rzecz

objaśniona ośmdziesiąt siedmią tablicami wzorów ry-'
tych. Warszawa, 1853, w 4-ce, str. 191, tab. 87.

Przełożył sielankę S$. Gessnera: Dafnis. Wilno
iWarszawa, nakł. i drak. J. Zawadzkiego,1812,

w 8-ce. str. 111. A nadto dzieła: Hermbstaedta (0b.)
i Trommsdorfa (0b.).
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Nowicki Fortunat, ur. we wsi Borowi-
czach na Wołyniu, nauki szkolne pobierał
w kucku, Żytomierzu i Kamieńcu, do me-
dycyny przykładał się w Kijowie (1858—
1858). Początkowo praktykował w Żyto-
mierzu, skąd w maju 1861 r. wywieziony
został do Tambowa. W r. 1864 zamieszkał
w Lipecku, a w ciągu 12-letniego tam po-
bytu miejscowy zakład wód mineralnych,
zupełnie zaniedbany, doprowadził do stanu
kwitnącego. Wróciwszy do kraju 1877 r.,
zajął się urządzeniem zakladu leczniczego
w Nałęczowie,
Pisma urywkowe J. Prospera Gromadzkiego wier-

szem i prozą, wydał Ant. Syroczyński. Kijów, druk.
J. Zawadzkiego, 1858, w.8-ce, str. 301. (W tóm pis-
ie zbiorowóm, które F. Nowieki ogłosił pod pseudo-
nimem Syroczyńskiego, zawiera się: Przedmowa
o tóm io owóm. Słowo serca i przekonania o poje-
dynkach. Przegląd dziejów piśmiennictwa polskiego
J. Majorkiewicza i L. Kondratowicza. O znaczeniu
prowineyonalizmów w Polsce. Studya nad historyą
akademii krakowskiój,—Dochód z rozprzedaży po-
wyższego dzieła, 1,000 rs. oddano na podróż nauko-
wą mężowi, który dziś zajmuje poczesne miejsee
w gronie pracowników na polu historyi).

Elementarz. Część I. Żytomierz, druk. Kwiatkow-
skiego, 1860, w 8-ce. (Odbito 20000 egz.).

Otczet wracza Lipeckich mineralnych wod za se-
zon 1865 g. Moskwa, 1366, w 8-ce, str. 30.

Lipeckija mineralnyja wody w 1866 g. 'Tambow,
1867, w 8-ce, str. 23,
RE i lipeekija mineralnyja wody. S$.-Peterburg,

Kumysnoje leczenie w Lipeckie w 1866—1868 g0-
dach. S.-Peterburg, 1869, w 8-ce. str. 32.
Zamietki o lipeekom torfiano-żelezistom ile. Li-

peck, 1872, w 8-ee, str. 44,
Wołyń i jego mieszkańce w r. 1863. Krótkie opi-

sanie gubernii wołyńskićj pod względem jeograficz-
nym i statystycznym. Drezno, nakł. i druk. J. d;
Kraszewskiego, 1840, w 8-ce, str. VILI i 138,
O nynieszniem sostojanii lipeckich mineralnych wod

i łuczszem ich ustrojstwie. Lipuek, 1874.
Sowremiennoje położenie i nużdy kawkazkich i li-

peckieh mineralnych wod. Lipeek, 1876, w 16-ce.
Wlijanie kupalnago leczenia na choreiczeskija

i SATA dwiżenia. Tambow, 1874, w 8-ce,
str. 27.

Ustrojstwo i razwitie lipeekieh mineralnych wod
s 1866 do 1877 g. wkluczitelno. S.-Peterburg, 1878.
Otezet o sostojanii lipeckich mineralnych wod

w 1869—1876. (0$m broszur).
Putewoditel po lipeckim mineralnym wodam. S.-Pe-

terburg, 1881. |. ż
Wiadomość o zakładzie wód lekarskich w Szepe-

tówee na Wołyniu. (Przegl. lek, 1872, Nr. 6, 8, 9).
Listy z południowój Francyi (o szkole lekarskićj

w Montpellier). (Tamże, 1872, Nr. 26, 27).
Spostrzeżenie dotyczące wpływów kuracyi kąpie-

lowćj na cierpienia mózg0-rdzeniowe. (Gaz. lek., T.
XXII, 1877, str. 161—16v, 241—244),
Nałęczów, jako zakładwód leczniczych żelazistych.

(Medycyna, 1880, Nr. 11).
Zawiedienie mineralnych wod i gidroterapii w Na-

łenczowie, Warszawa, 1881, w 8-ce, str. 35.
O użyciu lekarskićm wody żelezistćj źródeł Nałę-

U Kraków, druk. Uniw. Jag., 1883, w 8-ce,
str. 14.
Nadto przyjmował udział w wydawnictwie Biblio-teki domowej. (Kaczkowski, Lipkowski i Groza).

Nowicki—Nowopolski.

Nowicki Teofil, z Ukrainy, stopień dok-
torski otrzymał w Montpellier 19 sierpnia
1536 r. sy
Kssai sur la ceystite aigue ou infiammation de

la vessie. Montpellier, J. Martel, 1836, w 4-ce,
str. 12,

Nowodworski Zenon, w Krasnojarsku.
O XII-6m sprawozdaniu D-ra Dymniekiego z cho-

rób leczonych u Zdrojowiska w Busku w czasie pory
kąpielowćj 1869 r. (Klinika, T. VIII, 1871, str. 132
do 136).
Sprawozdanie z operacyj chirurgicznych dokona-

nych w Krasnojarskim szpitalu miejskim od r. 1873
do 14 marca 1875 r. (Medycyna, 1876, Nr. 44).
Przypadek dowolnego pęknięcia jajnika (ruptura

spontanea ovacii). (Medycyna, 1877, Nr. 6). >
'W sprawie mechanizmu postrzałowych ran kości.

(Tamże, 1881, Nr. 30, 31, 32, 38).
Nowopolski Wojciech (de Nowopole, No-

vicampianus Albertus), ur. w Nowopolu,
w Małopolsce w r. 1508, do medycyny. filo-
zofii i teologii przykładał się w akademii

- krakowskićj i tam w latach 1536 i 1589
stopnie filozoficzne osiągnął. W r. 1539 za-
pisany był jako extraneus w wydzialefilo-
zoficznym, zaś w r. 1544 jako collegami-
nor, w tymże roku w półroczu drugićm ja-
ko collega major. Wykładał fizykę, gra-
matykę, dyalektykę a nawet pismo święte.
Powołany na nauczyciela Jana Zygmunta,
królewicza węgierskiego, siostrzeńca Zyg-
munta Augusta, bawił na Węgrzech od r.
1553 do 1557. Um. w Krakowie r. 1558.
De accentibus et resta pronunciatione opusculum.

Cracoviae, apud viduam Floriani, 1548, w $-ce, k. nl.
28. Inne wydania: 1551, 1556, 1567.

Fabrieatio hominis a Cicerone libro secundo de
natura deorum deseripta. Cum annotationibus A|-
berti Novicampiani. His accessit dissertatio ejusdem:
Utrum cor an jeeur in formatione foetus consistat
prius. Item oratio de laude physices. Uracoviae, per
Laz. Andree, 1551, w 8-ce, k. nl. 79 (10 ark.). Prefa-
tio ad philosophie et med. doctores: Barth. Sabinum,
Petraum Posnaniensem et Martinum Boruczki. Na
końeu anatome oeuli z rysunkiem.

Scopus biblieus veteris et novi testamenti cum an-
notationibus summam ehristianae doctrinae eomplee-
tentibus,  Oracoviae, apud Laz. Andreae, 1553,
w 8-ce, k. nl. 12, i 1. 208.

Toż. Antverpiae, apud J. Bellerum, 1555, w 12-ee,
k. nl. 23, str. 593. Inne wydania, tamże, 1559, 1562,
1566, 1572, 1659.

Assertio quorundam, gua inter caeteras non paucas
affirmant, charitatem non esse majorem seu prae-
stantiorem fide in hae vita ab AlbertoNovieampiano
Seriptura sacra et testimoniis orthodoxorum, in prae-
sentiarum, vel ab hoe confutata, quod in ea ceu in
cardine salus hominis tota vertatur, a qua una non
orthodoxe astrueta disce alias. Qracoviae, apud hae-
red. Marci Scharftenberg, 1555, w 8-ee, str. nl. 45.
De eorruptissimis hujus saeculi moribus, variisque

ae turbulentis in religione christiana doetrinis, quid
denique in his pio homini agendum sit, ad proceres
populumque Hungariae oratio Colosvari in eomitiis
oblata. Oracoviae, apud haered. Marci Scharften-
berg, 1557, w 8-ce, k. nl. 52. Ded. królowój Izabelli
i jej synowi Janowi, ©

Toż, Coloniae, 1561, w 8-ce. W tóm wydaniu do-
dano: Erasmi Roterodami Epistolae duae de doctri-
na et moribus pseudoevangelicorum.



Nowopolski—Nuszczyński. ”

Toż. Lugduni, apud Alex. de Marsiliis, 1572,

w 12-ce. ;
Apologia Alb. Novicampiani pro eatholica fide et

doctrina de veritate Corporis Christi Jesu in Eucha-

ristia, de caeterisque sacramentis. Liturgiae item

seu missae saerificatio ae aliis fere omuibus, quę hoe

seculo controvertuntur. In Transsylvania Tordae in

comitiis a. 1557 oblata. Opus hoe seculo utile quam

quod maxime. Ratio et ordo apologiae in epistolis

praeliminaribus et in praefatione habentur. Ora-
coviae. apud Laz. Andreae, 1559, w 8-ce, k. 8,
201.15.
W rękopisie zostawił: Commentarius in Evange-

lium Johannis, tudzież De potestate gemina qua re-

gitur mundus.
Por. Muczkowski: 193, 198. Starowolski:135. Oho-

dyniecki: II, 183. Eneykl. powsz., XIX, 585. Wisz-
niewski: IX, 178. Adamowicz: Krótki rys..., 5. Rocz.
wydz. lek. III, 444. Oettinger: Rys... 175.

Nowopolski Paweł, uczony swego czasu
lekarz, około r. 1560 sprawował obowiązki
lekarza miejskiego we Lwowie, a w r. 1584
został obrany rajcą tego miasta. On pierw-
szy w r. 1599 założył bank pobożny we
Lwowie. Um. 21 listopada 1600 r., prze-

żywszy lat 73. W. Oczko w poemacie: „In
opera Pauli Novicampiani carmen apologe-
ticum. Cracoviae, 1576, w 4-ce* wysławia

nieznane bibliografom dzieło tego lekarza,
o którym wspomina także w swych Qie-
plicach.

Por. Zubrzyeki: str. 182.

Nudov Henryk, gdańszczanin.
Animadversiones de eontagio. Auetoritate gratio-

si medicorum ordinis, pro summis in medicina hono-
ribus ad die XVII Maii 1776 defendet H. Nudov, Ge-
danensis. Lipsiae, Loeper, 1776 w 4-ce, str. 53.
Ueber die Zeieliendeutung des menschlichen Auges

in Krankheiten. Aus dem Lateinisch. uebersetzt
nebst einer Vorerinnerung und einigen Zusiitzen
von ge: N. Kónięsberg, Nieolovius, 1791, w 8-te,
str. 90. ;
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Nussbaum Henryk, ur. w Warszawie 1849
roku, nauk gimnazyalnych słuchał w War-
szawie (1861 — 1868), do medycyny przy-
kładał się tamże, (1869 — 1873) W latach
1873—5 pełnił obowiązki ordynatora w cza-
sowym szpitalu na Woli (dla cholerycz-
nych) a następnie w oddziale cholerycz-
nym szpitala św. Fazarza. W r. 1875 po
ponownóm. złożeniu egzaminów, uzyskał
w Dorpacie stopień doktora medycyny.
W r. 1877 — 8 odbył podróż naukową po
Francyi i Niemczech, doskonaląe się prze-
ważnie w fizyologii i neuropatologii.

Beitriige zur Kenntniss der Anatomie und Physio-
logie der Herzneryen und zur physiologisehen Wir-
kung des Owrare. Dorpat, ©. Mattiesen, 1875, w 8-ce,
str. 84, 1 tab. Diss. inaug.
O metodzie rozpoznawania chorób. Wawszawa,

1877, w 8 -ee, str. 72. (Ocenił Fritsche w Medycynie,

1877, Nr. 29). i
O unerwieniu m. wyżymacza pęcherza moczowego.

Po rosyjsku w Pracach lab. Uniw. warsz. — Po pol-
"sku w Pamiętniku. Biologia i medycyna w Roczniku
odkryć i wynalazków, 1874. I wiele innych pomniej-
szych. .
Przyczynek do kwestyi o antagonizmie trucizn i fi-

zyologieznóm działaniu niektórych trucizn na _Śli-
niankę podżuchwową (doniesienie tymczasowe. Kro-
nika lek., 1880, Nr. 16).
Przyczynek do kwestyi o antagonizmie trucizn i fi-

zyologięznóm działaniu niektórych trucizn na Śli-
niankę podżuchwową. (Pam. tow. lek. warsz., T.
LXXVI, 1880, str. 631—671). i
O elektryczności w rzędzie metod terapeutycznych.

(Tamże, PT. LXXVI, 1881, str. 211218).
Rola eiał bialkowatych w przerobie materyi. Wy-

kład miany w Warsz. tow. lek. (Gaz. lek., 1883,

Nr. 47, 48). | ,

Nuszczyński Marcin, doktór medycyny,
w r. 1695 do godności rajcy m. Lwowa
powołany został.

Por. Zubrzycki: 443.
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Obaliński Alfred, ur. 15 grudnia 1843 v.
w Brzeżanach, do gimnazyum uczęszczał
w Tarnopolu, nauk lekarskich słuchał od r.
1862 na wszechnicy jagiellońskićj; w r. 1868
otrzymał w Krakowie stopień doktora me-
dycyny, a w r. 1870 dyplom doktora chirur-
gii osiągnął. W latach 1867—1870 Sprawo-
wał obowiązki asystenta przy klinice chi-
rurgicznój krakowskiój; w październiku
1870 r. objął służbę w szpitalu św. Łaza-
rza w Krakowie, jako prymaryusz w od-
dziale chirurgicznym. W marcu 1881 r.
potwierdzony został w stopniu docenta
prywatnego  propedeutyki chirurgicznej
i nauki o narzędziach i opaskach chirur-
gieznych. Od października 1881 r. do koń-
ca 1882 r. kierował zastępczo kliniką chi-
rurgiczną krak.; w początku r. 1883 mia-
nowany został profesorem nadzwyczaj-
nym,
O przesadzaniu skóry na powierzchnie brodawku-

jące w celu przyśpieszenia zabliźnienia. (Przegl. lek.1871, Nr: 4$—46).
Spostrzeżenia chirurgiczne z oddziału chorób ze-

wnętrznych szpitala Św. Łazarza z miesiąca maja
1871 r. (Tamże, 1871, Nr. 36, 37).
Przyczynek do kazuistyki obrażeń brzucha przeni-kających. (Tamże, 1872, Nr. 11, 12).
Zapalenie okostny i martwina kości dolnoszeżęko-wćj wskutek działania wyziewów fosforowych; Wy-łuszczenie szczęki dolnćj, Wyleczenie. (Tamże, 1873,

Nr. 50).
_ Przypadek tętniaka groniastego (aneurysma cir-soides, anastomoticum, angioma racemosum Virchowa
phlebarteriectasis Webera). (Praca dokonana wspól-
nie z Tad. Browiczem. (Rozpr. i spr. z pos. wyd. mat.
przyrod. akad. um., T. I, 1874, str. 175—189),
Sprawozdanie o ruchu chorych i chorób w oddziale

chirurgieznym szpitala $w. Łazarza w Krakowie za
r. 1872. (Przegl. lek., 1874, Nr. 3—89).

Toż, za r. 1873. (Tamże, 1874, Nr. 35—37).Kilka słów o Bsmarcha bezkrwawym sposobie wy-konywania operacji, (Tamże, 1874, Nr. 29).Kilka słów o leczeniu złamań kości udowćj za po-mocą ciężarków, (Tamże, 1874, Nr. 44),

-Obaliński—0 obieraniu.

Heilung zwceier Falle von Epithelielkrebs mittelstQondurangorinde. (Centralbl. f. Chirurgie, 1874,Nr. 12).
„ O doniosłości złamania żebra pod względem sądo-Wo-lekarskim. (Tamże, 1815,Ny. 3), :
O wpływie nowszych. sposobów leczenia ran na

gojenie się tychże. (Tamże, 1977 N01,2801),
Uwagi nad leczeniem zapalenia stawu biodrowegoza pomocą ciężarków. (Medycyna, 1878, Nr. 11—13).
Przyczynek do kazuistyki rozeięcia chrząstek tar-czykowych (thyreotomia), Tamże, 1879, Nr. 41).
Przypadek wydobycia kamienia cięciem wysokiem

(seetio alta). (Tamże, 1880, Nr. SJ:
Przypadek olbrzymiej słoniowacizny części płeio-wych męzkich. (Tamże, 1881, Nr. 40).
Doświadczalny przyczynek do przetaczania krwi

do jamy otrzewnćj. (Przegl, lek., 1880, Nr. 9, 10).
Doświadczenia z dziedziny neurochirurgii, Nacią-
OOR (neurotomia). (Tamże, 1881, Nr. 42,

„ 44).
- Przecięcie lub wycięcie kawałka nerwów (neuro-
tomia et neureetomia). (Tamże, Ny. 45).

Nieco o zatruciu jodoformowóm. (Tamże, 1882:
Nr, 6).
Phosphor nekrose des ganzen Unterkieferknochens.Subperiosteale Emuleation des ganzen Unterkiefers.

Heilung. (Archiv. f. klin. Chir., XVI, 3). ;
Wypiłowanie szezęki górnój z pozostawieniem

okostnój. (Przegl. lek., 1852, Nr. 18).
Wypiłowanie stawu łokciowego prawego. (Tam-

że, 1682, Nr. 20).
Krytyczne uwagi nad dwoma pomyślnenii przy-

padkami trepanacyi czaszki. (Tamże, 1882, Nr. 41,
42, 43).

Zdanie sprawy z ruchu chorych i chorób w klini-
ce chirurgicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego za r.
1881/82. (Medycyna, 1882, Nr. 44—50).
Uwagi nad wyborem sposobu resekcyi stawu sko-

kowego na podstawie własnych doświadczeń, (Przegl.
lek., 1383, Nr. 27,

Ober-Salzbrunn (Salzbrunn) i jego źródła mineralne.
Ober-Brunnen i Miill-Brunnen. Wiadomość dla uży-
wających tych wód mineralnych zdala od źródła.
Warszawa, druk, Gaz. lek., 1878, w 8-ce, str. 8.
O obieraniu y ćwiczeniu koni, przy tym lekarstwo

na rozmaite przypadki i ehoroby końskie, iako lu-
dziom rycerskim tak y gospodarzom bardzo potrzeb-
ne y pożyteczne. Do tego na choroby bydła domowe-
g0 rozmaitego, powtóre dostateeznićj wydane (tu ry-
sunek konia) W TLubezv, w druk. Piotra Blastusa



Obniski—Ochocki.

Kmity, 1627. Ded. Janowi Kiszce, wojewodzie Połocz
kiemu.

Obniski z Teofipola.
_Glisty okrągłe (ascarides lumbrieoides) pod skórą.

(Gaż. lek., "FP. X, 1871, str. 801—803).
Obtułowicz Ferdynand, ur. 1 stycznia 1851

roku w Żyweu pod Krakowem; nauk le-
karskich słuchał w Krakowie, gdzie 1874r.
stopień doktora medycyny osiągnął. Po
powrocie z wycieczki do zagranicznych
nniwersytetów został mianowany sekunda-
ryuszem w oddziale chirurgicznym szpitala
Św. Kazarza w Krakowie, a pod koniec
1875 r. objął obowiązki asystenta kliniki
chorób skórnych i wenerycznych; po trzech
latach pracy pod kierunkiem prof. Rosne-
ra, złożywszy wymagany przepisami egza-
min administracyjny objął obowiązki leka-
rza powiatu Turczańskiego w październiku
1878 r., ze stalem miejscem pobytu w Tur-
ce w Samborskiem. Jako uczeń medycyny
napisał dwie rozprawy konkursowe, uwień-
czone nagrodą towarzystwa uczniów wza-
jemnój pomocy uniw. krak.

Jakie są znane zmiany w chorobach e0 do ilości
i jakości krążków barwnych krwi (nagroda najwyż-
sza 50 fi. w. a.).
Objawy choroby Brighta wedlug przypadków ob-

serwowanych na klinice lekarskićj. (nagroda Ś. p.,
er) 0. zwiększona przez towarzystwo, 60,
„ w. A.). ) d
O okręceniach pępowiny i ich znaczeniu pod wzglę-

dem sądowo-lekarskim. (Rozprawa uwieńczona na-
grodą z zapisu Jakubowskiego 200 fl. w. a.).
Korespondencya z Wrocławia. (Przegl. lek., 1874,

Nr. 23).
Sprawozdanie z prae najnowszych o mechanizmie

uwięzgnięcia przepuklin z dodatkiem uwag opartych
na własnych doświadczeniach. (Tamże, 1875, Nr.
28, 29).
Włókniak olbrzymi śródkrocza (odczyt miany na

posiedzeniu tow. lek. krak. d. 8 paźd. 1875 r.). (Tam-
że, 1875, Nr. 48, 49).

Zapalenie worka przepuklinowego, odcięcie tegoż
z eałkowitóm wyleczeniem przepukliny. (Tamże,
1876, Nr. 1).
Przyczynek do patologii i terapii pierzehniey wy-

pocinowćj czerwonćj (lichen exsudativus ruber). (Tam-
że, 1876, Nr. 28. 29).

Kilka uwag o leczeniu kiły za pomocą wstrzyki-
wań sys Am sinku i białkanu rtęciowego. (Tam-
że, 1876, Nr. 43—46).
Rzadki przypadek przepukliny  przeponowćj.

(Tamże, 1877, Nr. 17).
" Rumień wypocinowy i powtórny wybuch tej osutki.
(Tamże, 1877, Nr. 35).
Czy zachodzi różnica i jaka, między rowkami skór-

nemi pochodzącemi od ściśnienia szyi postronkiem
dokonanego na żywym, a na trupie? (Dwutyg. med.
publ., 1877, str. 280. 299, 313, 324, 360, 404, 440).
Rzadki przypadek ropienia nerki prawój z nastę-

powóm przebiciem ropnia w okolicy lędźwiowćj pra-
wój i wytworzeniem się przetoki nerkowćj. Opera-
cya. Polepszenie znakomite. (Przegl. lek., 1877, Nr.
42—46).

Przypadek bąblicy zwyczajnój z przebiegiem zło-
śliwym. (Pemphigus vulgaris malignus). (Odczyt
miany przy przedstawieniu chorego na posiedzeniu
tow. lek. 6 lutego 1878 r.). (Tamże, 1878, Nr. 13, 14).
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Uwagi nad najnowszemi Środkami przeciwkiłowe-

mi używanemi do wstrzykiwań podskórnych. (Tam-

że, 1878, Nr. 28—32, 34, 35).
Przyczynek do leczenia ostrego zapalenia wiewió-

rowego cewki moczowćj. (Tamże, 1878, Nr. 42, 43).

Przyczynek do patologii zwężeń tehawicy i oskrzeli
na tle kiłowóm. (Tamże, 1818, Nr. 50—52).

Brak wrodzony pochwy i macicy. (Tamże, 1879,
Nr. 41).

List z Turki. (Tamże, 1879, Nr. 41)..
łuszczak wrodzony znacżnych roźmiarów, opera

cyja, wyzdrowienie zupełne. (Tamże, 1879, Nr.45, 46).
Zapalenie nerwu wzrokowego skutkiem pobicia,

z przebiegiem pomyślnym. Przyczynek sądowo-le-

karski. (Tamże 1879, Nr. 52).
Żatortętnicy pluenój z przebiegiem nader pomyśle

nym. (Tamże, 1880, Nr. 12, 15).
Ropień w wątrobie skutkiem urazu tępego. Przy--

padek sądowo-lekarski. Rzecz czytana ną ?2-gióm
posiedzeniu sekcyi dla Medycyny publieznćj [IIZjaz-
du lek. i przyr. w Krakowie. (Tamże, 1881, Nr. 31,32).
O wpływie chorób gorączkowych zakaźnych na

rozwój wsteczny nowotworów. Rozprawa czytana na
zjeździe II lekarzy i przyrodników czeskich w Pra-
dze 1883 r. Spr. z nićj w Przegl. lek., 1882, Nr. 29).

Ochocki Gabryel, herbu Ostoja, rodem
z Krakowa, stopnie filozoficzne otrzymał
w akademii jagiellońskićj w latach 1620
i1622. W r. 1627, będąc już przedtóm se-

niorem bursy filozofów, zapisał się na wy-
dział lekarski; 22 grudnia 1628r. został ba-
kałarzem medycyny, w r. 1629 licencya-
tem, a t. r. 30 sierpnia stopień doktora me-

dycyny osiągnął. Już jako bakałarz medy-
cyny wykładał Hpitomen medicinae totius;

kilkakrotnie piastował dostojeństwo rek-

torskie (pierwszy raz w r. 1650, ostatni

w r. 1659); wr. 1634 obrany był rajcą miej-

skim. Jako rektor okazał wielką gorliwość
w obronie praw akademii. Um. w r. 1678.

Questio de formis substantialibus elementorum in

mat Oracoviae, Math. Andreov., 1626, w ś-te,

0.
Questio de motu cordis. Oracoviae, Andr. Petri-

cov., 1628, w 4-ce, k. nl. 6.
Questio de temperamentis. Cracoviae, France. Oe-

sar., 1628, w 4-ce, k. nl. 6.
Questio de sympathia et antipathia mixtorum.

Cracoviae, Frane. Caesar., 1629, w 4-ee, k. 5. Roz-
prawa na stopień licencyata medycyny. Ded. Toma-
szowi Saryuszowi Zamoyskiemu.

Questio de phrenitide a... phil. doetore, medicinae
licentiato in alma acad. erac. proposita cum in aedi-
bus divae Virginis cireuli erae. in magno summorum
virorum eonsessu medicinae doctor renuneiaretur
a el. D. Mathia Wonieyski.. Oracoviae, Math. An-
dreov., 1629, w 4-ce, k.5. Ded. Janowi hr. z Tę-
czyna,
Flos eloquentiae Tullianae. Cracoviae, 1654.
Por. Gąsiorowski: II, 237, 460. Niesiecki: Korona,

Polska, III, 395. Muczkowski: Lib. prom. 286, 287.
Muczkowski: Mieszkania, 58. Roczn. wyd. lek. II, 61.
Encykloped. Orgelbranda, XIX, 691. Juszyński: TI, 15.
_W rękopisie zostawił: Synopsis jurium et privile-

giorum studii generalis craeoviensis anno 1650. .
Wiersze jego rozproszone są w wielu rozprawach

lekarskich. .
Ochocki Gabryel, syn poprzedzającego

stopnie filozoficzne otrzymał w Krakowie

w r. 1659 11661, do medycyny przykładał
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się w akademii jagiellońskićj a późnićj
w Padwie, gdzie w r. 1665 był asesorem
nacyi polskićj. Od r. 1668 wykładał medy-
cynę w akademii krakowskićj w zastęp-
stwie schorzalego ojca.
Ochrona powietrza morowego y łożney choroby

B. w. m. dr. i r., w 16-ee, !/ą ark.
"Toż. W 4-ce, k. nl. 2.

, Ochrona powietrza morowego. Z przednich a do-
świadezonych tajemnie nauki lekarskiey krótko ze-
brana, teraz nowo w r. 1599. Przydana jest modli-
twa przeciw tey pladze, r. Reg. 2, Pan Bóg umarza,
Pan Bóg ożywia: Do grobu wprawuie y z niego wy-
wodzi Kecle. 38. Synu, w chorobie swey nie zanie-
dbyway siebie samego: ale proś Boga, a on cię u-
zdrowi. Odwróć się od występku: a sposob ręce do
pobożnych uczynkow. Day mieysce lekarzowi, abo-
wiem stworzył go Bóg. Z drukarniey Andrzeja Piotr-
kowezyka, w 8-€e, k. nl. 8. (Autor może Jan, cyrulik
krakowski).

Por. Gąsiorowski: I, 314.

Oczapowski Jan, ur. r. 1800 na Litwie,
nauk lekarskich słuchał w uniwersytecie
wileńskim, gdzie r. 1824 uzyskał stopień
doktora medycyny. W dwa lata późnićj
przybył do Warszawy, był lekarzem woj-
skowym, a po r. 1842 lekarzem departa-
mentów senatu, nakoniec lekarzem ordy-
nującym w szpitalu ewangielickim w War-
szawie, Umarł 7 marca 1871 r. Należał on
do wielkich zwolenników i obrońców ist-
nienia choroby kołtunowćj.
De auseultatione mediata s. de stethoscopii usu in

medieina, chirurgia et arte obstetwicia. Vilnae, typ.
Manesii et Zymelii, 1824, w 8-ce, str. 82, 1 tab.
Diss. inaug. :
Wiadomość o użyciu wód Buskieh w leczeniu róż-

nych chorób. Na dochód szpitala $. Mikołaja w Bus-
ku. Warszawa, w druk. J. Wróblewskiego; 1838,
w 8-ce, str. 54.
Praktyczny wykład ehorób kołtunowych ze wzglę-

du na ich przyczyny, naturę, bieg, przesilenia, wady
organiczne i nowe zasady leczenia. Podługwłasnych
dostrzeżeń i doświadczenia innych lekarzy prakty-
kujących w prowineyach polskich. Warszawa, nakł.
aw. w druk. Banku polskiego, 1839, w8-ce, str.
554 i 4. ć
Wypadek zatrucia przez tabakę i ztąd wynikają-

ee uwagi. (Tyg. lek,, 1850, Nr. 10—12).
Padaczka uleezona przez sypianie z barankiem.

(Pam. tow. lek. warsz.. T. II, 1539, Nr. 14). Uwaga
nad tym przypadkiem przez Koehlera: (Tamże, 'F.
II, 1839, str. 14).

Leczenie chorób kołtunowych. (Tamże, 'T. I, 1839,
str, 14).

Bąble rozsypane po ciele i z zawartością wapnistą,
powstałe po nadmiernóm używaniu wody w Saskim
ogrodzie. (Tamże, T. ILI, 1840, str. 32).
O użyciu jodynowych przetworów w leczeniu reu-

matyzmów ostrych i artrytycznych słabości. (Tam-
że. T. III, 1840, str. 64).
Rheumatismus, endocarditis; śmierć.

VIII, 1847, str. 64). -
Wydalenie stolcem kiszki cienkićj, blizko łokieć

długiej. (Tamże, T. XIV, 1845, str. 184).
Przypadek zakażenia kołtunowego. (Tamże, T. L,

1863, str. 143). y
Oczko Wojciech, syn kołodzieja Stani-

sława, ur, w Warszawie r. 1537; początko-
we nauki pobierał w warsz, szkole kate-

(Tamże, T.

Oczapowski—Oczko.

dralnój; nauk filozoficznych słuchał w aka-
demii Jagiellońskićj, gdzie w r. 1562 sto-
pień bakalarza osiągnął. W latach 1562—
1565 byl. nauczycielem w warsz. szkole ka-
tedralnój. (W r. 1565, w celu dalszego
kształcenia się, udał się do Włoch, na co
mu kapituła warszawska zapomogi nie
szezędziła.  Zwiedziwszy wszechnice włos-
kie, a nadto Franeyą i Hiszpanią, wrócił
r. 1569 ze stopniem doktora filozofii i me-
dycyny do Warszawy i tu r. 1571 objął
obowiązki lekarza: kapituły i szpitala św.
Marcina. R. 1576, 7 sierpnia, został miano-
wany lekarzem i sekretarzem Stefana Ba-
torego, z rocznóm wynagrodzeniem zł. 200,
które w r. 1582 podwyższono do zł. 300.
Obowiązki lekarza nadwornego sprawował
iprzy Zygmuncie III. Umarł w r. 1599
w Lublinie. W tamtejszym kościele ks.
Bernardynów, synowieće Wincenty wysta-
wił mu pomnik.

Cieplice. Kraków, w druk. Łazarzowćy, 1578,
w 4-6e, k. nl. 4, 39 i nl. 3

Przymiot. Kraków, w druk. Łazarzowey, 1581,
w 4-06, k. 2, 664. j

In opera Pauli Novicampiani carmen. Oraeoviae,
1576, w 4-ce.
Opera mediea. Ćracoviae, 1578, w.4-ce.
Deseriptio herbarum. Oracoviae, 1581. (Ostatnich

dwóch dzieł dotąd nie odszukano).
Przymiot i Ciepliee opatrzone żyeiorysemi oceną

stanowiska naukowego W. Oezki przeż D-ra Edwar-
da Klinka, oraz rozprawą o języku dzieł przez Ad.
Ant. Kryńskiego. Wydaniejubileuszowe. Warsza-
wa. nakł. 'Pow..lek. warsz., druk. K. Kowalewskiego,
1881, w 8-ce, str. V, OXXX, 544. Ded. J. Majerowi.
Nakładem W. Oczki wyszło dzieło p. t. Gospo-

darstwo, napisane przez Anzelma Gostomskiego
(1588). :

Por. Starowolski: Ilekat. N. LXXV. J. T. Lu-
bomirski: W. Oczko: nadworny lekarz... (Bibl. war.
1857, T. II, str. 290). Siarczyński: 1. e. Il, 24. Nie-
siecki: Korona: polska, 1740, T. HI, 397. Jundził:
Opisanie roślin litewskich, 1791. Eneyklop. powsz.
Orgelbr., XTX, 705. Muczkowski: 1. e. 202. Roczn.
warsz. tow. przyj. nauk. XIX. 256. Janociana: LIE,
217. Chodynieki: l. e. II, 181. Wiszniewski: Le. VI.
305, IX, 577. Swięeki: Histor. pamiątki... I, 199. 383,
"Maciejowski: Pi$miennictwo, III, 245. Gąsiorowski:J > , , ą
I,27%1. Klink: Zyciorys i ocena stanowiska nauko-
wego W. Oezki (w warsz. wydaniu dzieł Oezki). Sta-
rowolski: Mon. Sarm., 724. i

Oczko Wincenty, synowiec Wojciecha, ur.
w Warszawie r. 1568, stopień magistra na-
uk wyzwołonych otrzymał w Krakowie
r. 1583, nauk lekarskich słuchał w Padwie
i tam dyplom doktora medycyny i filozofii
osiągnął. Wróciwszy do kraju, poświęcił
się stanowi duchownemu, otrzymał kano-
nią łowicką i probostwo w Konarach. Wr.
1606 objął gnieźnieński kanonikat, po
śmierci Kukasza Moreckiego, doktora filo-
_zofii i medycyny. Wspólnie z kanonikiem
Tomaszem Jossicyuszem, doktorem obojga
prawa, podźwignął kaplicę w kościele me-
tropolitalnym gnieźnieńskim i urządził pod
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nią grobowiec dla siebiei dla wszystkich
kanoników doktorów (Kaplica doktora).

Używał wielkićj sławy, jako biegły i szezę-
śliwy lekarz. Um. w Gnieźnie 23 lutego
1626 r.

Por. Korytkowski: Prałaci i kanonicy... III, 114.

Oczko Jan. lekarz przyboczny arcybisku-
pa Stanislawa Karnkowskiego, w r. 1603
zalecony był przez Zamojskiego Janowi
Dymitrowi Solikowskiemu, arcybiskupowi
lwowskiemu, ciężką złożonemu niemocą.
U 90-letnicj matki St. Karnkowskiego
stwierdził wyrastanie nowych zębów. Po-
strzeżenie to opisał Piasecki w swćj kroni-
ce. Istnienie tego lekarza wydaje mi się
wątpliwóm; prawdopodobnie Piasecki po-
mieniał go z Wineentym, który rzeczywiś-
cie był lekarzem arcybiskupa St. Karn-
kowskiego.

Por. Piaseeki: Chroniea... 1645, str. 250. Juszyń-
ski: 1. e. II, 199. Wiszniewski: VII, 439. Oettinger:
Rys... 189.

Odachowski I., lekarz uniw. kijowskiego.
Porównanie nowych wag lekarskich ze staremi

wagami używanemi dotąd w wielu jeszcze krajach.
(Roczn. tow. lek. paryz., 1859, str. 71—77).
O kąpielach za pomocą hydroferu. (Tamże, 1860,

str. 265—268).

Odrzywolski Wincenty, urodz. w r. 1808
w Krakowie, ukończywszy liceumś. Anny,
zapisał się na wydział lekarski uniwersy-
tetu krakowskiego, w r. 1835 przeniósł się
do Berlina, gdzie 25 sierpnia r. 1836 dy-
plom doktorski otrzymał, Umarł w Berdy-
czowie 5 sierpnia 1867 r.
De angina polyposa. Berolini, typ. Nietackianis,

1836, w 8-ee, str. 42. Diss. inaug.

Oehme Fryderyk Teodor, początkowo prak-
tykował w Nieświeżu a późnićj w Warsza-
wie. W r. 1805 był zniewolony do powtó-
rzenia egzaminu lekarskiego w Wilnie.

Qpisanie kamienia przez 22 lata w uretrze noszo-
nego przez... wyrzniętego 9 lutego 1773 r. Warsza-
wą, nakł, M. Groela, 1773, w 8-ee, str. nl. 28, 3 tab.

Toż, po łacinie.
Observatio eines durch 22 Jahr lang in der Harn-

róhre getragenen und mit dem apparatu minori in
Nieszwiż (sie) d. 9 Januar 1773 ausgeschnittenen
Steins. Warsz., 1773, w 8-ce.

Observatio einer scirheusen (!) Frauensbrust mit
einem oftnen Krebse, die 10 Pfund gewogen, und
durch anderthalb Jahr mit den grossten Scehmerzen
und Beschwerden ist von ihr am Leibe getragen und
in Nieszwiż d.19 May 1773 ab-und ausgeschilet wor-
den. Warschau. 1774, w 8-ce, z ryc.
Obserwacya lewey piersi niewieściey przez część

skaneerowaney a resztę scyrhosae przez pułtora ro-
kaz nieznośnym bólem i ciężarem dzwiganey, w Nie-
swieżu, d. 19 maja r. 1773 oderzniętey. Warszawa,
nakł. M. Groella, 1784, w 8-ce, str. 16, 1 tab. )

Oelhaf Adam Joachim, ur. w Gdańsku 26
lutego 1570 r., nauk lekarskich słuchał na
uniwersytetach niemieckich, stopień dok-
torski otrzymał w Altorfie r. 15931 w Mont-
pellier r. 1600. Wróciwszy do kraju, został
fizykiem m. Gdańska, profesorem anato-

mii w tamecznóm gimnazyum i lekarzem

królewskim. Um. 20 kwietnia 1630 r.
Theses therapeuticae. Altorfii, Loehner,

w 4-ce, str. 10, Diss. inaug.
Problemata de dentibus. Gedani, 1607, w te.
De foetu humano. Gedani, 1607, w 4-ce. |,

De partibus abdomine contentis. Gedani, 1613,

W 4-00.
De hepate. Gedani, 1614, w 4-0.
De motu cerebri. Gedani 1615, w 4-ce.

De usu ventriculorum cerebri.  Gedani,

W 4-0e. RE

De usu renum endoxa et paradoxa. Gedani, 1616,

W 4-00.
Toż, Hafniae, 1669, w 12-ce. ,

De seminario pestilente intra corpus vivum latittn=

te disquisitio. Gredani, 1620, w 4-ce. Inne wydania,

tamże, 1624, 1626. (Ded. Zygmuntowi ILI,G. Rhetus,

w 4-ce, str. 175), w Frankfurcie, 1638, w 4-ce.

De usu flagrorum. Disquisitio reeusa Hafniaec,

1669, w 12-ce. *

An ventrieuli actio primaria sit ehylosis. Gedani,

1630, w 4-ce.
De corde et venarum principio.

W 4-06.
Por. Siarczyński: II, 25. Haller: Bibl. anat. I, 310.

II, 530. Gąsiorowski: I, 354, 865. Wiszniewski: IV,

571.

Oelhaf Mikołaj, syn. poprzedzającego, le-

karz królewski i fizyk m. Gdańska.
Elenchus plantarum circa Dantiseum Su sponte

naseentium, earumque synonymia latina et germanic,

loca natalitia, fiorum tempora et vires exhibens. Ge-

dani, 1656, w 8-ce, str. 206. ;

Por. Gąsiorowski: II, 231. Haller:Bibl. botaniea,

I, 466. Arnold: Roczn. warsz. tow. przyj: nauk. VII,

264.
Oerther Franciszek, lekarz cyrkulu rze-

szowskiego w Galicyi, głośny ze szezęśli-

wego leczenia zimnie proszkiem zębowni-

ka (pyrethrum officinale).

* Qertl i Steiner.
Zaraza. błonieowa czyli dyfterya podług D-ra

Oertla i D-ra Steinera dla wiadomości i przestrogi

troskliwych ojców i matek. Kraków, nakł. Jul.

Wildta, 1879, w.8-ee, str. 39. | zda

Pracę Oertla o błonicy streścił W. Grajkiewicz

w Medycynie (1874, Nr. 47,48); tegoż rozprawę 0 no”

wotworach krtani i ich operowaniu na drodze we-

wnątrzkrtaniowćj podał St. Kwietniewski wMedy-

eynie (1875, Nr. 34—37, 40, 42, 43, 46, 41).

* Qesterlen.
Hygiena publiczna i prywatna. Przekład dzieła

Handb. d. Hygiene, der priyaten und oftentlichen

von Prof. Oesterlen. 3-e Auf. Tiibingen, 1876, przez

prof. Henryka Łuezkiewicza. Warszawa, wydanie

redakcyii czcionkami Gaz. lek., 1877, str. 884. LLI,

Vv. Wehodzi w skład biblioteki umiejętności lekar-

skich.

Oettingen Otto Leo (Yon), ur. w Dorpacie

1811 r., stopień doktora medycyny uzyskał

w rodzinnóm swóm mieście 1635 r. Wstą-

piwszy do służby wojskowćj 1837 r. zostal

ordynatorem. w_ szpitalu Cytadeli aleksan-

drowskićj w Warszawie. Wkrótce zjed-

nawszy sobie obszerną praktykę był wielce

ceniony jako lekarz naukowy 1 sumienny.

Późnićj pełnił obowiązki lekarza sztabu
głównego przy warsz, wojennym general-

1598,

1616,

Gedani, 1648,
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gubernatorze i lekarza biura komory cel-
nóćj. W r. 1846 obrany był na członka
czynnego Tow. lek. warsz, Umarł w War-
szawie 10 stycznia 1856 r. Wydał:
Meletemata qnaedam ad perinaei rupturam ejus-

que curam spectaitia. Dorpati, 1835, w 8=ce. Diss.
inaug.

Observationes pathologiam et therapiam spectan-
tes. Berolini, 1646, w 8-ce, str. VI, 163.
Empyema, uleczone przedarciem się ropy przez

płuca. (Tyg. lek., 1849, Nr. 37).
Dwa spostrzeżenia zacieśnienia

(Tamże, 1850, Nr. 36, 37).
Cechy choroby Brighta. (Pam. tow. lek. warsz.,
Th 1848, str. 238).

dydatidy wątroby (acephalocystis). (Tamże, T.
XXIII, 2 p., 1850. str. DO A
Kilka uwag o leczeniu zapalenia płue, własności

tętna przy takowóm i jego leczeniu. (Tamże, T.
XXVI, 1551, str. 1).

Usprawiedliwienie krwi puszczenia w cholerze.
(Tamże, T. XXVIII, 2 p.. 1852, str. 2).
Rzut oka na epidemią .eholery w Warszawie od

początku lipca do końca września 1852 r. (Tamże, T.
XXX, 1853, str. 177).

Oettinger Alb., (Posnaniensis),
Hippoeratis vita, philosophia et ars medica. Diss.

Berolini, typ. Nietaekianis, 1835, w 8-ee.
Osttinger Józef, ur. w Tarnowie r. 1818,

wcześnie osierocony znalazł w domu swego
wuja w Krakowie troskliwą opiekę. Ukoń-
ezywszy nauki szkolne w Krakowie, zapi-
sał się w r. 1834 na wydział filozoficzny,
a r. 1886 na lekarski. Stopień doktora me-
dycyny uzyskał w r. 1843, Długo z powo-
dówpolitycznych nie dopuszczony do sta-
nowiska urzędowego, obok praktyki lekar-
skićj nie zaniedbywał nauki i nie uchylał

_ się nigdy od posług publicznych. Wr. 1848,
powitawszy z zapałem zorzę wolności wów-
czesnćj „Jutrzence* obrany został przez
spółobywateli do pierwszój wiedeńskićj Ra-
dy Państwa. Należał do założycieli i głów-
nych popieraczów słowem, piórem i czy-
nem stowarzyszenia ku krzewieniu zdrowój
cywilizacyi między żydami; zwalczając
przytóm ograniczenia cywilne i polityczne,
ciążące na Izraelitach. W r. 1850 powołał
go wydział lekarski wszechnicy jagielloń-
skićj do zastępstwa profesora historyi me-
dycyny i medycyny publicznój a we dwa
lata potóm przedstawił go ministerstwu na
pierwszą z tych katedr; władza z powodu
podejrzeń politycznych wyboru tego nie
zatwierdziła, Jako lekarz szpitalny, spra-
wił w r. 1855 wpływem swoim, że zebrano
pierwszy fundusz na budowę nowego szpi-
tala dla izraelitów. W r. 1861 przyłączył
się do deputacyi krajowój do Wiednia,
w którćj podnosił głos w sprawie zażegna-
nia waśni między synami jednój ziemi
a różnego wyznania. W r. 1868 objął ka-
tedrę historyi medycyny, do którćj wstęp
ak długo ze szkodą dla nauki krajowój
miał zamknięty. Nadto zasiada w radzie

kiszek (ileus).

QOettinger—0ettinger.

miejskiej od pierwszego jój ustanowienia
w r. 1866, wpłynąwszy poprzednio na uło-
żenie jój statutu, jako członek komitetu do
tój pracy wyznaczonego. Wchodzi także
w skład Rady szkolnój okręgowćj miej-
skićj i zamiejskićj i należy z wyboru do
reprezentacyi zboru izraelickiego, którego
statut jego przeważnie pracy jest płodem.
Jest członkiem nadzwyczajnym akademii
umiejętności i innych stowarzyszeń nauko-
wych. Należał do pierwszych założycieli
Przeglądu lekarskiego, którego przez siedm
przeszło lat był głównym redaktorem. Arty-
kuły O. obok wartości naukowćj odzna-
czają się czystością, poprawnością i kwie-
cistością języka.

Josephi Struthii mediei posnaniensis vita et duo-
rum. ejus operum, quorum alterum Oommentarios ad
Luciani astrologiam, alterum vero artem sphygmi-
eam exhibet bibliographieo-eritica disquisitio. Ora-
coviae, J. Czech, 1848, w 8-ce, str. V, 168i rye. *
Diss. inaug.
Słów kilka do wyborców obwodu wyborczego II m.

Krakowa. Kraków, 1848, w 8-ce, str. 7. :
Ueber Demokratie und ihr Verhdltniss zur Polen-

und Judenfrage, vorgetragen als politisehes Głlau-
bensbekenntniss im polnischen Vereine zur Fórde-
rung des moralisehen und materiellen Wohles der
israelitischen  Mitbiirger am 11 Decembex, 1848.
Krakau, w 8-ee, str. 13. -

Kilka dostrzeżeń z mojego dziennika lekarskiego:
Róg na głowie niewiasty. (Przegl. lek., 1862, Nr. 1.

Obłęd ośmiodniowy po pobycie w izbie napełnionćj
wyziewami mięszaniny chloroformu i eteru. (Tamże,
NG.

Cięcie przepuklinowe wykonane pomyślnie w szp.
starozakonnych na Kaźmierzu. (Przegl. lek., 1862,
Nik-2h

Opis przypadku gruźlicy z urazem rdzenia prze-
dłużonego i korzeni nerwów błędnych. (Tamże, 1862,
Nr. 21—25).

Spostrzeżenia lekarskie ze szpitala starozakon-
nych w Krakówie z r. 1853. (Tamże, 1862, Nr. 29—
32, 37—39).
Przewrotny układ wnętrzności, mianowicie sórca,

wątroby, śledziony i t. d. (situs viscerum inversus)
na żywym rozpoznał i opisał. (Tamże, 1862, Nr. 33
do 36). 5

Spostrzeżenia lekarskie ze szpitala Starozakon-
nych w Krakowie r. 1858. (Tamż>. 1868, Nr. 5 E0-
Uwagi nad projektem D-ra Starkla: zawiązania

Towarzystwa lekarzy polskich w Galieyi. (Tamże,
1863, Nr. 12—14). ;
Umiejętność lexarska w obee szkół a w szezegól-

ności w obec urojonćj szkoły dawnćj i nowćj. Bada-
niehistoryczno-krytyczno-lekarskie. Kraków, druk.
Uniw. Jag. 1863, w 8-ce, str. XVI, 182. » ;
Przypadek uwięzgnienia nórki opadłćj opisał

i uwag kilka dołączył... (Przegl. lek, 1864, Nr.41,42).
Nikodem Felicyan z Bętkowie Bętkowski. Wspo-

mnienie pośmiertne. (Tamże, 1864, Nr. 44). ,
Uwagi nad głównemi dzis chorobami nagminnemi:

gorączką powrotnąwRosyi i zapaleniem opon mózgo-
rdzeniowych w Niemczech, ze szezególnym względem
na pojawyi opisy tychże cierpień w ziemiach pol-
skich. (Tamże, 1865, Nr. 25).
Wiadomość o rozeznanóm na żywćj osobie prze-

wrotnóm ułożeniu trzew, z dołączeniem uwag pod
względem wartości klinicznój tego rozeznania i nie-
których służących do tego znamion powierzchownych.
(Roczn. tow. nauk. krak., T, XI, 1866, str. 33.



Oettinger Okoniewski.

O przesądach lekarskich w różnych wiekach. Wy-
kład publiczny miany na korzyść stowarzyszenia
uczniów Uniw. Jag. 26 kwietnia, 1867. Kraków. 1867,
w 8-ee, str. 28. Odb. z Przegl, Polsk. za m. Lipiee
1867 r.).

Cholera nagminna w Krakowie r. 1866. Sprawo-
zdanie komisyi zdrowia, wysadzonćj z łona Rady mias-
ta na źródłach urzędowych oparte skreślił członek
tójże... Kraków, 1867, w 8-ce, str. 38.

Niektóre ważniejsze właściwości polszczyzny
w porównaniu z mową niemiecką, objaśnione przy-
kładami powziętemi przeważnie z pismiennietwa le-
karskiego; tudzież kilka skazówek do unikania ger-
manizmów. Skreślił... Kraków, 1869, w 8-ce, str. 36.
Odb. z XL, T. Roezn. Tow. Nauk. krak. 1869.
Przypadek rozmiękczenia kości. (Przęgl. lek,

1868, Nr. 45—4T).
Pierwszy zjazd lekarzów i przyrodników polskieh

w Krakowie. (Tamże, 1869, Nr. 38, 39).
Przyczynek do obrazu epidemiologieznego miasta

Krakowa w ciągu 25-lecia obejmującego czas od r.
1844 do r. 1868 włącznie, osnuty na spostrzeżeniach
zebranych w szpitalu Izraelitów. (Tamże, 1869, Nr.
44—46).
Rzut oka na najeelniejsze nabytki doświadczenia

lekarskiego na tle dziejowóm okazał i na posiedze-
niu publieznóm Tow. lek. krak. 9 stycznia 1870 r.
wyłożył... Kraków,1870,w8-ce,str. 34. Odb.z Przegl.
Polsk.

Upośledzona wolność moralna lekarza.
lek., 1871, Nr. 5, 6, 9—12).

Rzut oka na ruch ehorych i chorób w szpitalu
Izraelitów krakowskim w miesiącach: Czerwceu, Lip-
cu, Sierpniu i Wrześniu 1871 r. (Tamże, 1841,
Nr. 50, 51).
Jak spolszezyć wyrazy lekarskie: hypospadias,

epispadias? (Tamże, 1872, Nr. 19).
Wiee rakuskich towarzystw lekarskich w Wie-

dniu. Sprawozdanie skreślił Dr.. (Tamże, 1878, Nr.
48, 49).
Obłęd przemijający śród zimniey.

Nr. 5, 6).
Zgorzelina paleów rąk śród cierpienia sereowego.

(Tamże, 1873, Nr. 6—8).
Adynamia cordis acuta. Niedomoga sercowa ostra.

(Tamże, 1873, Nr. 9).
Lekarze-astronomowie w Polsee. (Tamże, 1874,

Nr. 15).
Rozkurczowe brzmiące drganie w ujściu tętnicy

głównej. (Tamże, 1874, Nr. 31).
Kilka wspomnień z dawnych dziejów wydziału le-

karskiego Uniw. Jagiel. (Tamże, 1874, Nr. 44, 46.
1875, Nr. 1, 3,5, 6, 9, 10. 1876, Nr. 34—36, 38, 39,
41, 42, 44, 46, 45—50, 52, 53).
Kilka rysów zdjętych z życia Fryderyka Kazimie-

rza Skobla. Kraków, nakł. Czytelni akademickićj,
druk. Uniw. Jag., 1877, w 8-ce, str. 16.
Przemowa na cześć prof. D-ra Józefa Majera mia-

na 25 października 1877. (Dwutyg. med. pub., 1877).
Józef Dietl. Wspomnienie pośmiertne. (Przegl.

lek., 1878, Nr. 4—97).
Rys dawnych dziejów wydziału lekarskiego Uniw.

Jag. od założenia tegoż w r. 1364 aż do reformy do-
konanćj przez komisyę edukacyjną w r. 1780. Część I
od założenia Uniwersytetu aż do końca XVI stulecia.
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8-ce, str. 1 nl.
i 242. (odb. z T. VI Rozpraw wydziału filolog. Akad.
umiej. str. 188 — 424). Sprawozdanie Blumenstoka
w Przegl. lek., 1878, Nr. 45,

Nieco z dziejów lekarskich przedhistorycznych.
(Wyjątek z rękopisu obszerniejszego). (Przegl. lek.,
1879,Nr.1,2,3).

Zbiór pism hbippokratowy w świetle nowożytnćj
krytyki. (Wyłożył na posiedzeniu Tow. lek. krak.

(Przegl.

(Tamże, 1873,

a
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d. 4 czerwca 1879). (Tamże, 1879, Nr. 27, 28, 29, 30,
32—40).
Maurycy Gottlieb ur. w Drohobyczu 4. 29 lutego

1856 r. zmarł w Krakowie d. 17 lipea 1879, wspo-
mnienie żałobne wynurzył w domu modlitwy izraeli-
ekim d. 27 lipca 1879... Kraków, nakł. Komitetu na-
grobkowego, druk. Fischera i Weindlinga, 1879,
w 4-0e, Str. 4 nl.

Dżuma w Europie w stuleciu bieżącóm i przeszłćm.
(Dwutyg. med. 1879, str. 61—65, 77—88, 93—99,
109 —116).
Wniosek nagły w przedmiocie poparcia petyeyvi

wniesiony do Rady Państwa przez rakuski związek
towarzystw lekarskich o zaprowadzenie izb lekar-
skich. (Tamże, 1830, str. 96—98).

Kilka wyjątków z księgi Hippokrata: o powie-
trzach, woda:h i miejscach. Z greckiego przelożył
i kilku wyjaśnieniami opatrzył prof. (Przegl. lek.,
1880, Nr. 2, 3, 5, 21—24, 26).

Zapiski lekarskie ze stulecia XVI, ze spółezesnego
rękopisu łacińskiego zebrał i przełożył... (Tamże,
1880, Nr. 38—41).

Stanisław Janikowski.
(Przegl. lek., 1881, Nr 20).

Oprócz tego zamieszczał często oceny i sprawo-
zdania z prae lekarskich w Przeglądzie lekarskim
krakowskim.

Ogłoszenie o cholerze, które duchowni z ambon po-
dać mają do wiad. ludu. Warszawa, druk. Strąbskie-
go, 1847, w 8-ce, str. 15.

Ohrenstein Jakób, ur. w Zaleszczykach
1812 r., ukończywszy kurs chirurgiczny
we liwowie, rozpoczął praktykę lekarską
w Husiatynie, lecz wkrótce przeniósł się do
Podhajec, gdzie przez 42 lata oddając się
swemu zawodowi, zasłynął jako zaeny i do-
broczynny lekarz. Um. 18 listopada 1880 r.

Okinczyc Aleksander, ur. 9 lutego 1839r.
we wsi NBieleu, w powiecie prużańskim.
gub. grodzieńskićj: szkolne nauki pobierał
w Prużanach i Grodnie; do medycyny
przykładał się w Moskwie (1856 — 1861).
Początkowo praktykował w miasteczku
Szereszewie, w powiecie prużańskim. W r.
1863 niósł pomoc rannym; ujęty, skazany
został na 12 lat robót w kopalniach sybe-
ryjskich, Z Tomska, gdzie zatrzymała go
ciężka choroba, potajemnie odbył podróż
z powrotem i 25 sierpnia 1865 r. stanął
w Paryżu. Osiągnąwszy 2 lipca 1867 r.
doktorat w szkole paryzkićj, osiadł w Vil-
lepreux (Seine et Oise), gdzie dotąd zajmu-
je się wykonawstwem lekarskićm. Jest on
zięciem pocty Bohdana Zaleskiego.

Blepharoadenitis ciliaris. (Tyg. lek., 1863, Nr. 7).
De la pliqne polonaise. Paris, Prisette, 1887,

w 4-ce, str. 39. Tntse.
Nadto kilka artykułów w Gazette obstetricale i Mo-

niteur thórapeutique.

Okólnik do lekarzy praktykujących w Królestwie
a 8 (O cholerze). Warszawa, 1847, w 8-ce,
str. 8,

Okoniewski Stanisław Jan, ur. r. 1882
w Grylewie, w Poznańskićm, nauki szkol-
ne odbywał w Węgrowie i Poznaniu, me-
dycyny sluchał w Berlinie i tam w r. 1854

Wspomnienie pośmiertne.
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stopień doktorski otrzymał. Um. 21 marca
1865 r.
De exartieulationibus in pede administrandis. Be-

rolini, Schlesinger, 1854, w 8-ce, str.32. Diss inaug.
O ciepliku ciała ludzkiego. Rozprawa czytana

r. 1565 na posiedzeniu wydziału nauk przyrodniczych
poznańskiego tow. przyjaciół nauk. (Nie drukowana).

Okorski Aleksander, ur. 24 lipca 1803 r.
we wsi Podlodowie na Podlasiu, do szkół
„uczęszczał w Lublinie, studya lekarskie
odbywał w Warszawie, następnie bawił za
granicą, skąd wróciwszy wskutek ogólnój
amnestyi, objął 1884r. służbę rządową jako
lekarz okręgu Kraśnickiego; w r. 1835
przeniesiony byl na posadę lekarza powia-
tu lubelskiego i odtąd stale w Lublinie aż
do zgonu zamieszkał. Um. 15 lutego 1875r.
_Okuszko Wine. Bonif. z Litwy,
De la tympanite. Montpellier, 1836. These.
Olaw X.
Ohleb i woda ludzka wygoda, w pomnożeniu każ-

dego zboża, w posileniu i uzdrowieniu ciała za pozwo-
leniem zwierzchności do publiczney wiadomości ku
bliźniemu z miłości podana. Wrocław, 1878, w 8-ce,
str. 182. i >

Olbratowicz Walenty Wojciech Wincenty.
syn Wincentego, chirurga i radcy municy-
palnego sandomierskiego, ur. w Sandomie-
rzu 12 lutego 1806 r. Dyplom doktora me-
dycyny otrzymał w Paryżu 15 lipca 1835r.
Około r. 1850 był krótki czas lekarzem
w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie.
Um. r. 1868.

Quelques considórations sur Fobservation, le raison-
nement et l'expćrimentation appliqućs A Fótude des
maladies et de leur traitement en gónćral. Paris,
Didot, 1835, w 4-ce, str. 26. These.
O duchu właściwym nauk lekarskich. (Pam. tow.

lek. warsz., T. XXVII, 1852, str. 64—90).
Warszawa pod względem lekarskim: przed laty

130. (Tamże, T. XXXVILI, 1857, str. 71).
Niektóre uwagi nad artykułem: Poród od pięciu

dni trwający, ukończony za pomocą operacji ręcznćj
przez D-ra J. M. z Humania w Nr. 35 T. L. umiesz-
czonym. (Tyg. lek., 1858, Nr. 50).

Bibliografia lekarska polska. (Tamże, 1855, Nr. 1).
Nowy sposób leczenia jodem w formie cygar, czyli

o cygarach jodowych. (Tamże, 1857, Nr. 16).
Olechnowicz Franciszek, ur. w r. 1512 na

Ukrainie; ukończywszy nauki szkolne u 00.
Bazylianów w Humaniu, zapisał się na
wydział filologiczny w Oharkowie, skąd
przeniósł się do Wilna, dla słuchania nauk
lekarskich, które ukończył w r. 1838. Po-
czątkowo praktykował na Ukrainie. W la-
tach 1848—1844 odbył podróż naukową po
zachodnićj Europie. W r. 1851 obronił
w Dorpacie rozprawę na stopień doktora
medycyny. Umarł w Lubelskićm r. 1878.
Experimenta quaedam de endosmosi Dorpati Liv.,

1. O. Sehiinmann, 1851, w 8-ce, str. 36. Diss. inaug.
W. kopalni. Poemat. Paryż, L. Martipet, 1862,

w 8-ce, st . 46.
Wyjątek z pisma p. t: Filozofia Sławiano-Celtyc-

ka. Kraków, druk. uniw., 1859, w 8-ee, str. 122.
Toż. Qzęść IL. Kraków, 1870, w 8-ce, str. 124.
Androny. Kijów, Zawadzki, 1873, w 8-ce, str. 136.

Okorski—Ollivier.

Olechnowicz Władysław, syn poprzedza-
jącego, ur. w r. 1848 na Ukrainie, nauki
gimnazyalne odbywał w Białej Cerkwi:
medycyny słuchał od r. 1865 w Kijowie
a następnie (1867 — 1871) w Warszawie.
Po rocznćj praktyce na Ukrainie, osiadł
w Lubelskićm. W r. 1880 w celach nauko-
wo lekarskich i dla badań historycznych,
udał się w podróż; zwiedził zachodnią Ku-
ropę i dotarł do Indyj wschodnich, gdzie
około 15 miesięcy bawił. Obecnie mieszka
we wsi Piotrowicach pod Nałęczowem.

Ksqnisse d'une histoire de la eivilisation de I'hu-
manitć d'aprts la methode Brahmaniqne. Paris, 1882.
w 4-ce, str. 226. :

Olendzki Jos. Dim.
Diss. inaug. medieo-pract. de uteri hydatibns,

Petropoli, 1844, w 8-ce.

Oleszkiewicz Aleks.
De oleo jecoris aselli, ejusque variis in morbis

efficatla. Petopoli, typ. Frey, 1854, w 8-ce, str. 51.
Oleum juniperi, qua ratione omnibus fere humani

corporis aegritudinibus medeatur. A doeto quodam
medico conseriptum et ex germanieo in latinum ser-
monem versum. Oracoviae ex oft. chaleographica
I. Vietoris 1545, w 8-ce. Przyp. Jakubowi doktorowi
Piotra Gamrata przez tłomacza Krzysztofora Steinen-
sis Węgrzyna, który pobierał nauki w akad. krak.
i tamże nad bursą niemiecką był przełożony.

Por. Janociana: I, 251.

z Olkusza Jan, stopnie filozoficzne osią-
gnął w Krakowie r. 1444 i 1450. "Trzy
razy (1456, 1459, 1464) dostojeństwo dzie-
kana w wydziale filozoficznym piastował.
Wedle W. A. Maciejowskiego (Piśmiennietwo, I,

19, Dodatki, 297) w bibliotece ordynata Zamoyskie-
go znajdują się jego rękopisy:

Tractatus de anatomia omnium membrorum corpo-
ris humani. >

Tractatus de regimine pestilentiali. (1464).
Por. Muczkowski: 36, 41, 47. Adamowicz: Krótki

tySsw StD5.

z Olkusza Jan, młodszy, również posiada-
jący stopień lekarski, w r. 1457 otrzymał
w Krakowie stopień magistra nauk wy-
zwolonych.

Por. Oettinger: Rys..., 76.

z Olkusza Marcin, syn Jana, burmistrza
olkuskiego, doktór filozofii i medycyny.
slawny lekarz, matematyki astronom, ple-
banus budensis, custos kielecensis, archi-
diaconus goricensis, eanonicus zagrabien-
sis, stopnie filozoficzne otrzymał w Krako-
wie r. 1456 i 1459. Był lekarzem i astrolo-
giem króla węgierskiego Macieja Korwina.
Narzędzia astronomiczne przekazał r. 1494
akademii jagiellońskićj. Wspólnie z przy-
jacielem swoim Jamem Millerem z Kró-
lewca (Regiomontanns) opracował: Tabu-
lae directionum planetarum, 1467.

Por. Wiszniewski: IV, 161. Wisłocki: Spis ręko-
pisów... str. 188, Nr. 597. ę

*_Qllivier.
O gangrenie sżpitalney, z hygieną do szpitalów

woyskowych zastosowaną. Z dzieła D-ra Olivier

KU



Olpiński—Ołtuszewski.

przełożył Sylwester Pleszkowski. Warszawa, w dr.
A. (iałęzowskiego, 1832, w 8-ce, str. V, VII, 165.

Olpiński Julian, herbu Nałęcz, ur. r. 1547
w Trembowli, do gimnazyum uczęszczał
w Tarńopolu, nauk lekarskich słuchał
w Krakowie, i tam r. 1871 dyplom doktor-
ski osiągnął. Od r. 1877 jest członkiem
rady powiatowój w Trembowli a od r. 1881
starszym lekarzem w 71 batalionie obrony
krajowćj; 1 maja 1882 r. obrany został
burmistrzem w Trembowli. Posiada bogaty
zbiór numizmatów. ż
Wziernik uszny własnego pomysłu. (Przegl. lek.,

1815, NF'3).
Sprawozdanie z biblioteki uczniów wydziału lekar-

skiego uniwersytetu Jagiellońskiego. kraków, 1874.
Sprawozdanie, wykaz statystyczny i spostrzeżenia

przypadków otyjatrycznych w klinice ruchomćj chi-
rurgieznój krakowskićj, leczonych od r. 1861—1873.
(Przegl. lek., 1875, Nr. 6—9).
O zdroju siarczanym w Konopkówce. (Podolanin,

czasopismo wychodzące w Tarnopolu, 1878, Nr. 15
do 20).

Zbiór ustaw i rozporządzeń zditowotnych, obowią-
zujących w król. Galicyi i Lodomeryi z. W. Ks. Kra-
kowskićm zebrał, ułożył porządkiem chronologicznym
i wydał Dr. Julian Olpiński w Trembowli. Tarnopol,
1880, 1881, w 8-ee, T. III. (Ocenę podał L. Blumen-
stok. (Przegl. lek., 1880, Nr. 28).
Treściwe opisanie chorób zaraźliwych zwierząt do-

mowych tudzież oględziny bydła i mięsa, wraz z po-
licyą targową tyczącą bydła, opracował... Kraków,
nakł. wydawey, druk. związkowa, 1881, w 8-ce, str.
IX, 268, IV. (Jako dodatek do II1 T. Zbioru ustaw).

Oloff Frider.
Diss. de scorbuto et neerosi. Leopoli, typis pille-

rianis, 1796, w 4-ce, k. 10.
Por. Plouquet: II, 496, 268.

Olszewski Alfons, z Warszawy.
De la luxation spontanće coxofómorale chez les nou-

veanx-nćs. Montpellier. 1841. Those.

Oiszewski Franciszek, ze Staro-Konstan-
tynowa.
ZE emetykiem leczona. (Tyg. lek., 1865,
NaFT,8)

Leczenie przymiotu emetykiem. (Tamże,] 1865,
Nur M:

Olszewski Franciszek (nie lekarz).
Polieya lekarska w dawnćj Polsce. (Rocznik zbio-

rowy prac naukowych... za 1880 r.), w 8-ce, str. 78.

Olszewski Kroidko Józefat, ur. r. 1824,
nauki gimnazyalne pobierał w Winnicy, do
medycyny przykładał się w Kijowie. Zaraz
po osiągnięciu stopnia lekarskiego, przyjął
służbę w wojsku rossyjskióm. Początkowo
przebywał w Dorpacie i tam r. 1851 pro-
mował się do stopnia doktorskiego; późnićj
zawiadywał lat kilka szpitalem wojskowym
w Howizie w Finlandyi, Rok 1857 przepę-
dził za granicą, doskonaląc się w okulisty-
ce. W
oftalmologii w akademii lekarskićj w Pe-
tersburgu. Umarł w Jałcie 17 sierpnia
1860 r. ;
De morborum pulmonalium objectivae diagnoseos

progressu, % tempore Laennecii usqne ad nostram

r. 1859 został docentem prywatnym
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aetatem simul hujus doetrinae ad therapiam vi exhi-
bita. Dorpati Livonorum, typ. vidnae Sehiinmanni,
1851, w 8-ee, str. 80, 2 tabl. Diss. inaug.

Przypadek wodowstrętu, który rozwinął się u 080-
by nie pokąsanćj przez wściekłe zwierzę. (Druh
zdrawja, 1854, Nr. 20).

Przypadek monomaniae (uleczenie pozornóm wydo-
byciem żmij z brzucha). (Tamże, 185t, Nr. 37)
O głaznom zierkale. (Wojenno-med. żurnał, 1858).
Anatomia i fizjołogia organa zrenia. Po nówiejszim

istocznikam i sobstwiennym nabludieniam. S.-Peters-
bug, 1861, w 8-ce, str. VI, III, 324, 3 tabl. Dzieło
wydane po śmierci autora przez Departament wojen-
no-lekarski.

W sprawozdaniu o stanie zdrowia wojska za 1858—
1859 (Otczet o sostojanii..) opisał autor swoję dzia-
łalność przy uśmierzeniu zaraźliwego zapalenia oczu,
jakie panowało w południowćj Rossyi.
Rozprawa „O protiwujadiach pri otrawlenii myszja-

kom* nagrodzona złotym medalem przez wydział le-
karski uniw. kijowskiego z druku nie wyszła.

Olszewski Karol, spółczesny profesor che-
mii w uniw. krakowskim, z rzeczy odno-
szących się do medycyny ogłosił:

Rozbiór chemiezny wód studziennych i rzecznych
krakowskich. (Osobn. odb. ze Sprawozdania Komisyi
fizyogr. za r. 1870). Kraków, druk Uniwers., 1871,
w 8-ce, kart 2, str. 36 i tabl. 1.

Rozbiór chemiczny wody żelezistćj ze Zwierzyńca.
Kraków, druk, Uniw. Jag., 1876, w 8-ee, str. 11. Odb.
ze Sprawozdań komis. fizyogr. za r. 1876.

Rozbiór chemiczny wody mineralnój w Głębokiem
ze czterech zdrojów. Kraków, 1881, druk. Uniw. Jag.,
w 8-ce, str. 12. Odb. z T. XV Sprawozdań komisyi
fizyogr. Akad, Umiej.

Rozbiór chemiczny wód mineralnych z 16 zdrojów
dotąd nie badanych, znajdujących się w Krynicy,
Jastrzębiku, Słotwinie, Szczawniku i Muszynie. Kra-
ków, druk. Uniw. Jag., 1881, w 8-ce, str. 36. Odb.
z T. XVI Sprawozdań kom. fizyogr. Akad. Umiej.

O napełnianiu wód żelezistych. (Przegl. lek., 1881,
Nr. 45, 46).
Wyniki rozbioru chemieznego wody mineralnćj

w Głębokiem ze zdroju głównego. (Przegl. lek., 1882,
Nr. 39).

Olszkowski Jan, doktór medycyny, żyjący
w pierwszćj połowie XIV stólecia zapisał
10 grzywien na rzecz Rafała ze Skawiny,
proboszcza kieleckiego, kanonika i oficya-
la krakowskiegó. Egzekutorami ostatnićj
woli naznaczył Dersława z Borzymowa,
archidyakona krakowskiego, Jakóba z Ja-
rowicz, mistrza dekretów i Macieja z lo-
byszyna prof, teologii oraz kustosza u Ń-0
Floryana.

Por. Łętowski: Katalog biskupów, T. I, str. 401.

Ołtarzewski.
Materyały do topografii lekarskićj i statystyki

gub. Podolskićj. O chorobach włościan gub. Podol-
skićj, z okolie Tulczyna. (Tyg. lek., 1865, Nr. 11—12).

Ołtuszewski, spółczesny lekarz warszaw-
ski, b. asystent kliniki terapeutycznćj przy
uniw. warszawskim.

Zapalenie opon mózgo-rdzeniowych. (Gaz. lek., T.
XXVII, 1879, str. 94).
Dwa przypadki porażeń mięśni oddechowych krta-

ni. (Z oddziału dla chorób gardłai krtani D-ra Ile-
ringa w szpitalu $w. Rocha). (Tamże, 1883, Nr. 50).
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* d'Omalius dHallvy.
O rassach ludzkich, czyli zasady etnografii. Prze-

kład z francuskiego W.P. Wilno, Zawadzki, 1852,
str. XXXVI. 138. -g$ł

Omeis Jerzy. z Galicyi.
De febre puerperali. Vindobonae, typ. Car. Ueber-

-reiter, 1848, w 8-ce, str. 22. Diss. inaug.

Onacewicz Antoni Hil.
Diss. inaug. medica de serofula.

w 8-ce.

Onoszko Leon, ur. 1808 r. w gubernii
Minskićcj, ukończywszy nauki lekarskie
w Wilnie, osiadł w Ostrowiu, gdzie 36 lat
cieszył się wielką wziętością. Um. 11 listo-
pada 1570 r. w Ozęstochowie.

z Opatowa Wojciech, syn Grzegorza, za-
pisany do album akademii jagiellońskićj
r. 1442, stopnie filozoficzne otrzymał w r.
1445 i 1447. Doktorem medycyny został
w Padwie. Około r. 1450 był już profeso-
rem w akademii krakowskićjj w latach
1452, 14531 1458 piastował godność dziekana
w wydziale filozoficznym. Następnie prze-
niósł się do Gniezna i tam 26 października
1459 r. installowany został na kanonią.
W r. 1465 bawił przy chorym Kazimierzu
Jagiellończyku, któremu towarzyszyłw po-
dróży. Tegoż roku objął także i kanonikat
poznański. Umarł w Gnieźnie w lipeu
r. 1467.

Por. Muczkowski: 38, 44, 50. Oettinger...: str. 84.
Kon tkowski: 1. e. III. 159. ? ;

Opieliński Ignacy, ur. w Krotoszynie roku
1853, do gimnazyum uczęszczał w mieście
rodzinnóm, medycyny słuchał (1872—1876)
w Wrocławiu.
Ueber die Cystengeschwiilste der Vulva. Breslau,

1876, w 8-ce, str. 29, 2 tabl. Diss. inaug.
Opis Buska wraz z zakładem kąpielowym, z dolą-

czeniem przepisów używania wody z źródła miejseo-
wego i t. d. Warszawa, w druk. Jaworskiego, 1849,
w 58-ce str. 60. :

Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących,
który poprzedzają dwa roztrząśnienia o zaraźliwych
ludzkieh chorobach drugi o powietrzu na bydło.
Warszawa, 1785, w 5-ce. ai

Opis (powszechny) zapobieganiai leczenia wściekli
zny. Lemberg, Pillerowa, 1784, w 8-ce, str. 119 (po
polsku i po niem.).

Opis chorób tudzież sposoby zapobiegania czyli
unikania takowych oprócz Środków lekarskich, za
pomocą hygieny. Warszawa, w 12-ce str. 32.

Opisanie, krótkie, choroby owiee pochodzącćj z ro-
baków w wątrobie zwanćj motylice, wydane w języ-
ku rossyjskim przez ces. towarzystwo gospodarstwa
wiejskiego w Moskwie, staraniem i nakładem J. W.
Gust. Karpia, marszałka gub. litewsko-wileńskiego,
członka tegoż towarzystwa na polski język przełożo-
nei wydrukowane. Wilno, A. Marcinowski, 1823,
w 8-ce, str. 20.

Opisanie natury, znaków isposobów zabieżenia i le-
czenia morowego powietrza z dykcyonarza de Santć,
z przydatkiem potrzebnych wiadomości do zrozumie-
nia łaeniejszego, jako też do robienia i używania le-
karstw. Warszawa, 1770, w 8-ce, str. 48.

Opisanie najużywańszych roślin lekarskich pod
względem ieh podobieństwa i różnie. Kraków, D. E.
Friedlein, w 4-ce, str. 28 i 13 tabl. litog.

Wilno, 1837,

dOmalius—Oppolzer.

Opisanie (prawdziwe) niewypowiedzianey mocy skut-
ków y pożytków zaeney Teryaki na eo pożyteczna jest,
y sposób oney zażywania. B. w. m. ir. w 4-ce.

Opisanie (porównawcze) różniey między zapaleniem
śledziony, zarazą płueową, zaraźliwą biegunkąi pomo-
rem na bydło tabellarycznie ułożone, fol., k. nl. 17.
B,w. r.im, d.

Opisanie Schiff-ITausenskiego balsamicznego plastru,
z rossyjskiego na polski język przetłomaczone. War-
szawa, Sch. Piar., 1791, w 8-ce, str. 30.

Opisanie wód mineralnych. w szczególności zaś Ko-
zińskićj w Królestwie Polskićm, a to w pow. krzemie-
nieekim województwa wołyńskiego znaydującey się.
(Generalia de aquis Antoniana, Carlsbadensi, Egrana,
Pyrmontana, Roitschensi, Salterana, Schwalbaeensi,
Sedlitzensi, Spadana et in specie de aquis Kozinensi-
bus aeidulomartialibus), 1773, w 8-ce.
Opisanie (krótkie) wód Luchaezowiekich y Syleerskieh

tudzież o pożytecznych skutach (tak!) tychże wód
y sposobie używania onych, w 8-ce, b. w. m.i r.

Opisanie zarazy bydlęcćj, czyli powietrza bydła ro-
gatego, (wydane przez Radę Ogólną Lekarską w Król.
Polsk.). Warszawa, 1827, w 8-ce, str. 39.

Opis żółtej febry z pism naydoświadczeńszych hisz-
pańskieh i franeuskich lekarzy zebrany. Warszawa,
Łątkiewiez, 1823, w 12-ce, str. 19, 4 rye.

Opisanie żółtey febry dla lekarzów i chyrurgów
w C. i O. K. Austriackich krajach. (Nad tym tutułem
jest niemiecki) Krakau gedruekt bey Joseph Georg
'Praszler. (W 8-ce, str. 43, z niemieekim obok tekstem
wyszła około 1805 r.).

z Opoczna Jędrzej. doktór medycyny,
profesor akademii jagiellońskiej, rajea kra-
kowski, stopnie filozoficzne otrzymał w Kra-
kowie w r. 1517 i 1521. )

Por. Muczkowski: 164, 171. Oettinger: 156.

z Opola Klemens, lekarz, promował się do
stopni filozoficznych w Krakowie w r. 1511
11519 r.

Por. Oettinger: str. 158.

Opolski Wiktor, rodem z Ustrzyk, dyplom
doktora wszech nauk lekarskich osiągnął
w Krakowie r. 1567; obeenie jest pryma-
ryuszem szpitala powszechnego we luwo-
wie, lekarzem sądowym, członkiem krajo-
wój Rady zdrowia.

Zdanie sądowo-lekarskie o stanie umysłowym
Efroima M. (Klinika, 1871, T. VIII, str. 65).

Rzecz o kwestyi latrynowój. Lwów, druk. E. Wi-
niarza, 1871, w 8-ce str. 88. (Osobn. odb. z Rocznika
tow. technicznego lwowskiego, T. IT).
W sprawie uporządkowania oględzin pośmiertnych

w Galieyi. (Referat e. k. krajowej Rady zdrowia).
'Wypracował... (Przegl. lek., 1878, Nr. 24, 25).
Uwagi nad zamierzonóm przekształceniem wychod-

ków szpitala powszechnego lwowskiego. (Dwutyg.
med. pub., 1878, str. 61—65, 81—85),
O rozmaitych sposobach uprzątania odchodów ludz-

kich. (Tamże, str. 329—330).

* Qppolzer (Prof.).
Suchoty płuene i gruźlica, z odczytów klinicznych

Prof., przetłomaczył i przypiskami pomnożył dr. Wł.
Rudnicki. Warszawa, druk J. Jaworskiego, nakład
redakcyi Kliniki, D. E. Friedlein w Krakowie. 1871,
w 8-ce, str. 12.
, (Opuscułum) de praeservatione a pestilentia et
ipsius cura opusculum non minus utile quam neces-
Sarium. Cracov. Fl. Ungler, 1532, w 8-ce, k. nl. 48,
dr. goe.



Organizacya—Orłowski.

Organizacya rad opiekuńczych: głównój i szezegó-
łowych, zakładów dobroczynnych w Królestwie pol-
skióm (z r. 1842), w 8-ee, str. XXXIV.

Orkisz Józef, ur. 5 maja 1794 r. we Lwo-
wie, ukończywszy gimnazyum miejscowe,
zapisał się na wydział chirurgiczny uni-
wersytetu lwowskiego, a równocześnie pel-
nił obowiązki praktykanta w szpitalu głó-
wnym lwowskim; po trzech latach nauki
uzyskał stopień magistra chirurgii i aku-
szeryi. Następnie przez półtora roku był
asystentem chirurgicznym w szpitalu lwow-
skim, a obok swych zajęć obowiązkowych
uczęszczał na wydział filozoficzny, który po
trzech latach ukończył. Od r. 1520 słuchał
medycyny w uniwersytecie warszawskim,
a 1823 osiągnął stopień magistra medycy-
ny. Przez rok był prosektorem anatomii
przy prof. Rolińskim. W latach 1824—26
bawił za granicą, doskonaląc się w obra-
nym zawodzie w najznakomitszych klini-
kach ówczesnych. Od r. 1826 był leka-
rzem wojska polskiego; w r. 1881 z rozpo-
rządzenia władzy założył szpital na 800
chorych w Łazienkach, 1 pełnił w nim obo-
wiązki lekarza naczelnego. Uwolniony ze
służby wojskowćj, przeniósł się w r. 1333
do Rawy, gdzie do zgonu stale zamieszkał.
Um. 2 stycznia 1879 r.
Nowy poradnik lekarski dla osók wszelkiego sta-

nu, zawierajacy przepisy rozpóznawania i leczenia
chorób ludzkich małą liczbą lekarstw prostych i po
większćj części krajowych; tudzież oddzielny traktat
o metodzie przeczyszczającćj Le Roy, ułożony w spo-
sób dla każdego przystępny. T. I. Warszawa, G.
Sennewald, 1833, w 8-ce, str. VIII, k. nl. 8 i str. 508.
T. II, tamże, 1835, w 8-ee, k. nl. 4, str. 746,:k. nl. 28.
Pierwsze trzy rozdziały tego dzieła opracował To-
masz Krauze. Ocenę ogłosił J. Lebel w Pam. tow.
lek. warsz., T. II, str. 164—171. :
Dławiee ezyli tak zwany krup. Naturę jego, spo-

sób rozpoznania i leczenia, wyłożył i objaśnił...
Warszawa, druk. banku pols., nakład autora, 1842,
w 8-ce, str. XV, 348. Ocena tój pracy przez J. Le-
bla w Pam. tow. lek. warsz., T. VII, str. 44; przez
J. Majera w Roczn. wydz. lek., T. VI, str. 821.

Działalność kiszek grubych. (Tyg. lek., 1857, N. 1).
Zapalenie płue. (Tamże, 1858, Nr. 10, 11).
O głuchocie. (Tamże, 1860, Nr. 35).
Historya chorób wenerycznych w Polsee z czasów

króla Stanisława. (Tamże, 1862, Nr. 48, 49).
Bibliografia wód mineralnych polskich. (Tamże,

1863, Nr. 14—18).
o. serca. (Tamże, 1863, Nr. 24).
Zdroje lekarskie w Salzbrunn i Szczawniey między

sobą porównał i skuteczność w chorobach piersio-
wych wykazał... Warszawa, druk A. Ginsa, 1862,
w 8-ce, str. V, 392, nakł. autora.

Mióko, serwatkę i żentycę pod względem lekar-
skim, tudzież kuracyę wiosenną za pomocą soków
roślin świeżo wyciśniętych, opisał w sposób dla ka-
dego przystępny... Warszawa, druk Ginsa, Gebe-
thner 1 Wolf, 1862, w 8-ce, str. 56.
Lekarstwa przeciw soliterowi czyli tasiemcowi.

(Pam. tow. lek. warsz., T. XLI, 1859, str. 232).
Łocyżnik, sałatnik, Lactucarium. (Tamże, "EL.

LX1II, 1870, str. 196).
Enemy suche. (Gaz. lek., T. XI, 1871, str. 49—52).

SŁOWN. LEK. POL.
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Owrzodzenia brodawek w piersi. str.
152—154).
O szczepieniu ospy (historya). (Tamże, str.

317—319).
Letarg.
Rozwolnienie stolea u dzieci.

1874, str. 161—168).
Teorya w stosunku do praktyki. (Tamże, T. XXI,

1876, str. 284, 300).
Wścieklizna pod względem historycznym, policyj-

nym i lekarskim. Warszawa, M. Gliieksberg, 1817,
w 8-ce, str. 79.
Gorączka tyfus czóm jest i jak ją leczyć. War-

szawa, druk A. Ginsa, 1875, w 8-ce, str. 101.
Koklusz. Naturę jego i sposób leczenia opisał...

Warszawa, druk A. Ginsa, 1805, w 8-ce, str. 49.
Biegunka krwawa, czyli dysenterya. Sposób le-

czenia jój wyłożył... Warszawa, druk A. Ginsa,
1879, w 8-ce, str. 38. *

Orłowski Andrzej Jan, ur. r. 1735 w Wil-
nie, stopień doktora medycyny osiągnął r.
1761 w Królewcu, gdzie w pięć lat późnićj
(1766) został profesorem nauk lekarskich.
Um. 28 lutego 1788 r.

Dissertatio de quaestione pathologiea: suntne hae-
morrhoides morbus? Regiomonti, 1761, w 4-ee.

Diss. de plica polonica. -Regiomonti, 1766, w 4-ce.
Diss. de tincturis alealinis. Regiomonti, 1766,

W 4-08.
Programna de utilitate seetionum anatomicarum.

Regiomonti, 1751, w 4-ce.
Diss. de haemorrhagia oris. Regiomonti, 1781,

W 4-0e.
(Diss. de balneis frigidis, ad mereurii efficaciam

adjuvandam, in curanda lue venerea adhibendis,
Regiomonti, 1782, w 4-ce.

Diss. de plethora. Regiomonti, 1783, w 4-ce.
Diss. de eprtice peruviano rubro. Regiomonti,

1788, w 4-ce.
Programma de rubeolarum et morbillorum diseri-

mine. Regiomonti, 1785, w 4-ce. zz
Programma de haemorrhagia spontanea ex apiee

pollicis manus sinistrae. Regiomonti, 1786, w 4-ce.
" OQbservatio de insigni ealeulo felleo per alvum ex-
creto. Regiomonti, 1787, w 4-ce.

Por. Biographie módieale, T. VI, 341.

Orłowski A. apt. z Puław.
Metoda analityczna zastosowana do poszukiwa-

(Tamże,

(Tamże, T. XIII, 1872, str. 766—767).
(Tamże, T. XVII,

nia barwików i kwasów żółciowych w moczu. (Gaz.
lek., T. II, 1867, str. 698—700).

Aloina i nowy sposób jój otrzymywania. (Tamże,
str. 7/9—781).
Słówko 0 chloroformie i niektóre próby jego czy-

stości. (Tamże, T. III, 1867, str. 5—8).
O kreozocie i zastępowaniu go nieczystym alkoho-

lem fenylowym. (Tamże, str. 54—57). -
Otrzymywanie i dochodzenie czystości szczawianu

cerowego v. szczawianu tlenku ceru. (Tamże. T. VI,
1869, str. 433—435).

Kilka słów o wodanie chloralu pod względem ehe-
mieznymi toksykologicznym. (Tamże, T. XI, 1871,
str. 269—371).

Physostigmina, cechy jćj i otrzymywanie. (Tam-
że, T. X—LV, 1873, str. 273—216).
Fenol czyli kwas karbolowy.

1873, str. 261—265).
Orłowski Edward.
Dysentćrie rhumatique. Paris, 1874. a

Orłowski Franciszek, ur. w Warszawie
1 kwietnia 1835 r. Początkowo oddał się

aptekarstwu, i uczęszezał na wydział far-

maceutyczny akademii medyko-chirurgi-
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cznój warsz, od r. 1858. W i. 1860 osią-
gnąwszy stopień prowizora farmacyi, za-
pisał się do grona słuchaczów medycyny;
do nauki tój przykładał się w akademii
med.-chir., a następnie w szkole głównćj
warsz. do r. 1864, w którym wywieziony
zóstał na Syberyą. Tam od 1864 do 1868
pełnił obowiązki felczera w aleksandrow-
skim szpitalu w kopalniach Nerczyńskich,
a 1869—1874 w irkutskim szpitalu miej-
skim. Uwolniony 1875 wysłuchał przed-
miotów lekarskich 5-go kursu w uniw.
w Kazaniu, gdzie r. 1876 stopień lekarza
otrzymał. Wróciwszy do Warszawy, zo-
stał mianowany lekarzem miejscowym
w szpitalu Dzieciątka Jezus i powołany do
grona ezłonków Tow. lek. warsz, Umarł
na suchoty w Warszawie 17 marca 1879 r.
Ogłosił :
O chorobach wenerycznych i syfilitycznych w pół-
p Azyi, a w szezególności w Syberyi wscho-
niej.

w rękopiśmie został przekład dokonany jeszcze
w Syberyi dzieła Rollet'a: Badania kliniczne i do-
świadezalne nad przymiotnicą. :
Kilka uwag odnoszących się do przymiotnicy or-

ganów głębokich. (Gaz. lek., T. XXV, 1878, str.
129—130, 137—140, 149—151).
„ O zajęciu syfilitycznóm organów głębokich. (Gaz.
lek., T. XXIV, 1878, str. 241—27).
O zastosowaniu chlorortęcianu chlorku sodu

w przymiotniey. (Tamże, M. XXIV, 1878, str.305—309).
Przypadek przymiotu trzewiowego. (Pam. tow.

lek. warsz., T. 74, 1878, str. 529—583).
Orłowski Franciszek Ferdynand.
De inhalationum aetheris sulphurici usu in arte

obstetricia. Dorpati, 1848, w 8-ce. Diss. inaug.
Orłowski Franc. Ksaw. z Sandomierza.
Quelques mots sur Fóyolution spontanóe du foetus.

Monpellier, 1636, w 4-cee, str. 20. Those. |.
Orłowski Jędrzej, doktór medycyny, ka-

nonik krakowski i protonotaryusz apostol-
ski, um. 1680 r.

Por. Łętowski: Katalog biskupów. T. III, str. 429.
Orłowski Józef (z Przemyśla),
Kilka słów o wpływie wykrojenia tęczówki (iri-

dectomia) na leczenie jaskry. (Przegl. lek., 1872, Nr.
48, str. 441—442, Nr. 51, str. 467). R

Orłowski Władysław, ur. 15 sierpnia 1835
r., do gimnazynm uczęszczał w Siedlcach,
nauk lekarskich słuchał w Charkowie. Wr.
1854 wszedł do służby wojskowo-lekarskiej;
r. 1860 został przeniesiony na posadę ordy-
natora w wojskowym szpitalu aleksandrow-
skim w Warszawie. W r. 1862 uwolni-
wszy się ze służby wojskowój, objął na
mocy konkursu obowiązki pomocnika pro-
sektora przy katedrze anatomii opisowćj
w Warsz. Szkole Głównój; w r. 1867 mia-
nowany był prosektorem przy tejże kate-
drze; z otwarciem uniw. warszawskiego
został w r. 1869 prosektorem przy katedrze
anatomii patologicznój; na urzędzie tym.
pozostawał do r. 1872, Odr. 1864jest ordy-

Orłowski.

natorem w oddziale chorób zewnętrznych
szpitala Dzieciątka Jezus, a nadto od r.
1876 konsultantem w oddziale chirurgi-
cznym szpitala na Pradze. Stopień dokto-
ra medycyny otrzymał r. 1869 w warsz.
Szkole Głównćj. Odr. 1882 piastuje po
raz trzeci godność prezesa warsz. towarzy-
stwa lekarskiego.

Spostrzeżenia z oddziału chirurgicznego mężczyzn
szpitala Dzieciątka Jezus od 1 stycznia do 1 lipca
1865 r. (Pam. tow. lek. warsz., T. LIV, 1865, str. 198).

Toż, za czas od 1 lipea 1865 do 1 stycznia 1866 r.
(Tamże, T. LVI, 1866, str. 62).

Toż, za rok 1868. (Tamże, T. LXII, 1869, sty 537).
Opatrywanie ran skubanką wyskokiem napojoną.
NY T. LIV, 1865, str. 198. T. LVI, 1866,
str. :

Skałóczność nalewki aloesowój we wrzodach ato-
nicznych. (Tamże, T. LIV, 1865, str. 198),

Złamanie uda i ezterech lewych żeber. (Tamże,
T. LIV, 1865, str. 201).

Zwichnienie kości ramieniowćj  podkłykciowe.
(Tamże, T. LIV, 1865, str. 202).

Zwichnienie kości udowćj. (Tamże, T. LIV, 1865,
str. 203).
Przepuklina pachwino-mosznowa uwięziona, her-

niotomia. (Tamże, T. LIV, 1865, str. 207).
Wpochwienie odbytnicy, (Tamże, T. LIV, 1865,

str. 215).
Podwiązanie tętnicy promieniowój i łokciowój.

(Tamże, T. LIV, 1865, str. 210).
Operacya zewnętrznego przecięcia cewki moczo-

wój. (Tamże, T. LIV, 1865, str. 212).
Wypiłowanie szczęki górnój spowodowane śŚluzo-

mięsakiem tój części. (Tamże, T. LVI, 1866, str. 65).
Opatrywanie powierzchni ropiejących kwasem kar-

bolowym. (Tamże, T. LVI, 1869, str. 541). :
O leczeniu wąglika za pomocą cięć podskórnych.

(Gaz. lek., 1866),
Złamanie obu kości goleniowych w dolnój części,

Całkowite wypiłowanie stawu golenio-stopowego.
(Reseetio totalis artieulationis tibio-tarsalis). Wy-
leczenie. -(Tyg. lek., 1867, Nr. 4).
Wykaz złamań kości, leczonych w oddziale chirur-

gicznym mężczyzn w szpitalu Dzieciątka Jezus w cią-
gu r. 1866.
Wykaz operacyi wykonanych w tymże oddziale

i w tymże szpitalu w ciągu r. 1866. (Tamże, 1867,
Nr. 14).
O zwężeniach cewki moczowój u mężczyzn. (Do-

datek do Kliniki, T. IV, 1869, str. 1—195).
Toż, w osobn. odb. Rozprawa napisana w celu

uzyskania stopnia doktora medycyny w wydziale le-
karskim Szkoły Głównój. Warszawa, Jaworski,
1869, w 8-ce, str, 195). ć
Wypiłowanie wyrostka barkowego łopatki. (Pam.

tow. lek, warsz., I. LV, 1866, str. 259).
Martwiak kości udowćj (połowa główki i cała

górna część kości). (Tamże, T. LVII, 1866, str. 407).
Resectio tibiae. .(Tamże; T. LVII, 1866, str. 417).
Uretrotomia zewnętrzna z powodu kamienia cew-

ki moczówój. (Tamże, T. LVil, 1866, str. 411):-© «
Resectio elavieulae. (Tamże, T. LVIII, 1867,

str. 362).
„ Qzęściowe wypiłowanie żuchwy. (Tamże, T. LX,
1868, str. 207). 3
Dwa wypadki częściowego wypiłowania kości łok-

ciowćj. (Tamże, T. LX, 1868, str. 207).
Wyłuszczenie ręki ze stawu: barkowego.  (Tam-ż8, "Do 0X, 1808 afr 208)aE „diutulża glin
Wziernik do cewki moezowćj i pęćherza pomysłuDesormeaux. (Tamże, T.LXI; 1869, str. 286).



Ormiński—Dsowicki.

Wycięcie kawałka szezęki dólnój sposobem
Esmarcha. (Tamże, T. LXI, 1869, str. 396).

Rhinoblepharoplastica. (Tamże, T. LXII, 1869,
str. 566).
Krwotok po uretrotomii wewnętrznćj.

LXIII, 1870, str. 58).
Haematoma traumatieum diffusum. (Tamże, T.

LXIYV, 1870, str. 5).
Resectio tibiae. (Tamże, T. LXIV, 1870, str. 8).
Nowotwór złośliwy w przednićj ścianie brzucha.

(Tamże, T. LXVII, 1872, str. 123).
Wyłuszczenie całkowite kości piętowój. (Tamże,

T. LXVII, 1872, str. 126).
Wyłuszczenie kości sześciennój, drugićj i trzecićj

klinowćj i wyżłobienie części stawowćj kości pięto-
wćój. (Tamże, T. LXVII, 1872, str. 232).
Złamanie kręgu 5-go szyjowego.

LXVII, 1872, str. 232).
Sequestrotomia (kość udowa lewa). (Tamże, T.

LXVIII, 1872, str. 334).
Przepuklina pachwinowa zadawniona, całkowite

odjęcie. (Tamże, T. LXVIII, 1872, str. 52).
„ Hernia inguinalis, cysta (sac parallele) operacya.
Śmierć. (Tamże, T. LXVIII, 1872. str. 656).

Żylaki kończyn dolnych uleczone za pomocą pod-
skórnych zastrzykiwań ergotyny. (Tamże, T. LXIX,

1873, str. 32, 286).
Dilatator d-ra Corradi i jego zastosowanie w zwę-

żeniach cewki moczowćj. (Tamże, T. LXIX, 1873,
str. 42).
Amputacya goleni

LXX, 1874, str. 44).
Rakowiec języka. (Tamże, T. LXX, 1874, str. 149).
Przyrząd Collin'a do przetaczania krwi. (Tamże,

T. LXXII, 1876, str. 300).
Kamień pęcherza moczowego. (Tamże, T. LXXII,

T. LXXII, 1876,

(Tamże, T.

(Tamże, T.

nadkostkowa. (Tamże, T.

1876, str. 429).
Rakowiec języka.

str. 149).
O leczeniu złamań szczęki dolnćj. (Tamże, T.

LXXHII, 1877, str. 348—387).
Całkowite wycięcie łopatki z wypiłowaniem szyjki

kości ramieniowój. (Tamże, str. 535—539).
"Totalexstirpation des Schulterblatts mit. gleichzei-

tiger Decapitatio humeri. (Centralbl. f. chir., 1878,
str. 457). j
Beobachtungen und Betrachtungen iiber Harn-

róhrenzerreissung. (Tamże, 1879, str. 225, 241).
Exartieulation im Hiiftgelenk. Grenesung. (Tamże,

1879, str. 569),
Pęknięcie cewki moczowój (Ruptura_ urethrae).
STS. i uwagi. (Medycyna, 1879, Nr. 11,
12, 13).

Wyłuszczenie w stawie biodrowym. Wyzdrowie-
nie. (Tamże, 1879, Nr. 20).
Trzy owariotomije. Rzecz czytana na posiedze-

niu Tow. lek. warsz. d. 4 października 1881  r.).
(Tamże, 1881, Nr. 42, 48).
Rakowiec języka. (Pam.tow. lek. warsz., 1880,

str. 146—149).
Ciała obee w pęcherzu moczowym. (Gaz. lek.,

1882, Nr. 30, Pam. tow. lek. warsz., 1832, str. 672).
"© nowoczesnóm kruszeniu kamieni moczowych spo-
sobem Bigelow'a (Litholapaxia Bigelowii). (Gaz.
Lek., 1883, Nr. 16, 17, 18).
'Osmnaście dni trwające wstrzymanie wydzielania

«moczu (Annuria). (Tamże, 1883, Nr. 27, 28).

Ormiński Tomasz Franciszek, otrzyma-
wszy stopień doktora filozofii w Krakowie
r. 1684, udał się do Włoch i tam dyplom
doktora medycyny i obojga prawa osią-
gnął. Po powrocie do kraju, został leka-
rzem i sekretarzem królewskim, profeso-

(Tamże,
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rem w akademii zamojskićj, gdzie wielo-
krotnie dostójeństwo dziekana (1697, 1701,
1703) i rektora (1704) piastował. Okolo
r. 1721 został kanonikiem i proboszczem
tarnogrodzkim, Wydawał kalendarze: z po-
czątku w Krakowie u Fr. Cezarego, a pó-
źnićj w Zamościu.
' licznych jego panegiryków znane są:
Felix coelestium in terra honorum candidatus Ma-

thias Apostolus. Oracoviae, typ. univ., 1685, fol.
Powinszowanie Jackowi Bryszkiewiezowi, probo-
szczowi zwierzynieckiemu. |

Światło polskiego Tareza i Łabędź przy wesel-
nym akcie Adama z Czekarzowie Tarła z Dorotą Du-
ninową Borkowską. Zamość, 1685, fol., 7 ark,
Wieczna złotoświętnego Toporu z jasną Cyntya

kolligacya. Kraków, w druk,.akad., 1688, fol., ark. 6.
Wiersz na śmierć Kazimierza i Franciszki Tarłów.
Hymen wesoły aktowi weselnemu Stanisława Ło-

packiego, fil. i med. doktora, z Urszulą Karmiche-
lówną. Kraków, Fr. Cezary, fol.

Ostatnia kwadra xiężyca herbownego.
Fr. Cezary, 1710, fol., 3 ark.
yE Hyacynthinus. QCracoviae, Fr. Cezary, 1689,

Kraków,

k. 2.
Parascenium luetuosum. Oracoviae, in off. Cezarii,

1688, 2 k. Wiersz na śmierć Józefa Ostańskiego,
astrologa.

Por. Juszyński: II, 26, Muczkowski, 352.

Oroszko J. A.
Recherches sur Vhomoeopathie ou thóorie des ana-

dogues. Paris, chez Desfóryet, Lagny, impr. A. L.
„Boyer et C-ie, 1839, w 8-ce, k. 4, str. IV, 318 i 4.

Orzechowicz Andrzej,
SzczyGensis. ;
De venenis. Venetiis, J. B. Merlo, 1837, w 8-ce,

str. 56. Diss. inaug. ; ». ;

Orzechowicz Jan, rodem z Galicyi.
De entropio. Vilnae, Typis Dioecesanis ad Eecl.

S. Casimiri, 1825, w 8-ce. str. 20. Diss. inaug.

"Orzechowski Ignacy, rodem z Litwy.
Specimen inaugurale medico-practieum frequen-

tiores pulmonum morbos in instituto elinieo vilnensi
obseryatos exhibens. . Vilnae, ex off. dioecćs., "1830,
w 8-ce, str. 75. > zę 2 06

Orzgiewicz Jakób Franciszek, doktór filo-
zofiii medycyny, w czasie swego pobytu
w Padwie r. 1686 był radcą nacyi polskiej.

Osiecki Leon, rodem z Przemyśla, dy-
plom doktora medycyny otrzymał w Mont-
pellier 22 grudnia 1837 r.; um. we Francyi
r. 1881, przeżywszy:lat 78.

Quelques mots surlescorbut. Montpellier, Jullień,
1837, w 4-06, str. 17. Those. jg

Osiecki Paweł Aleksander Henryk. h
Du nouveau-nć, son allaitement, son hygitnę.

Paris, Parent, 1865, w 4-ce, sty. 38. "These. . .
Osowicki Antoni, ur. w r. 1842 w Lubie-

niu, w Poznańskióm; do gimnazyum. uczę-
szezał w Iuesznie; medycyny słuchał od r.
1860 w Gxryfii, późnićj w Pradze, Wrocła-
wiu a nakoniec w Berlinie, gdzie r. 1865

Galicianus Za-

dyplom doktorski otrzymał.
Degravioribus - laryngis afieetionibus: angina

membranacea et diphtkeritica, de earum diserimine
anatomico, dęcursu,  therapia et prognosi. . Berolini,
1865, w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.-. BRL
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Dwa przypadki wycięcia jajnika (ovawiotomia)
z własnego doświadczenia. (Rzecz czytana na wal-
nem zebraniu Sekcyi lekarskićej Tow. Przyjaciół
Nauk Pozn. w d. 24 czerwca 1874 r.). (Przegl. lek,
1874, Nr. 32, 33, 34).
Ospa krowia, w ezóm niesie pożytek ludzkości, ja-

kim sposobem używać jój należy. Upominek dla
Galieyi. Kraków, 1801, w 8-ce, z ryc.

Ospa krowia czyli krowinka, środek zabezpieczają-
cy od ospy powszechnóy. Kraków, druk J. Trassle-
ra, str. 23. Po polsku i po niemieeku.

Ossakowski Jan E., stopień doktora me-
dycyny otrzymał w Krakowie r. 1836, około
r. 1838 był adjunktem klinicznym prof.
Bierkowskiego. Przeniósłszy się do War-
szawy, został mianowany r. 1842 lekarzem
ordynującym w szpitalu św. Ducha Panien
Marcinkanek; w r. 1849 objął ster tego szpi-
tala jako lekarz naczelny. Umarł w War-
szawie r. 1859.
Synoptyczny wykaz zwichnień wydarzających się

w ludzkióm ciele, wraz z rożpoznawczemi znakami
i różnicami od złamań i sposobami odprowadzenia,
pomnożony uwagami L. J. Bierkowskiego. Kraków,
Czech, 1834, tablica arkuszowa.
De impetiginibus in genere. 1836,

w 8-ce, str. 40, k. 2. Diss inaug.
Przewodnik do śledzenia moczu w rozmaitych cho-

robach. Warszawa, K. Kowalewski, 1857, w 8-ce,
str. 2, 51, 4 tabl.
Gorączka tyfoidalna. Wyzdrowienie.

porażenie połowy ciała. Wyzdrowienie.
1851, Nr. 43).
Róża worka jądrowego, gangrena.

Cracoviae,

Częściowe
(Tyg. lek.,

Wyzdrowie-
nie. Obłąkanie pijackie. Wyzdrowienie. (Tamże,
1851, Nr. 44).
Rany cięte głowy. Wyzdrowienie. Wrzedzionka

na karku. Wyzdrowienie. (Tamże, 1851, Nr. 45).

Krótki wykład o kataraktach, sposobach najno-
wszych operowania tychże i o chorobach następnych
po operacyi. (Pam. tow. lek. warsz., T. XXIV, 1850,
str. 227—255).
Monomania religiosa. (Tamże, T. XXV, 1851,

str. 125).
Cirsophthalmos oculi sinistri. (Tamże, T. XXVI,

1851, str. 141).
Nosacizna u człowieka.

XXVI, 1851, str. 152).
Sprawozdanie lekarskie ze szpitala św. Ducha, Pa-

nien Marcinkanek, w Warszawie w r. 1851. (Tamże,
T. XXVII, 2 p., 1852, str. 46).

Opis cholery i niektóre nad nią spostrzeżenia w r.
1852. (Tamże, T. XXVIII. 2 poszyt, 1852, str. 83).

Ogólny pogląd na choroby w roku 1855 panujące
w Warszawie. (Tamże, T. XXXVI, 1856, str. 133).

Ossowidzki Maciej, ur. 26 sierpnia 1844 r.
w Komarowie, do gimnazyum uczęszczał
w Poznaniu i Głogowie; medycyny słuchał
(1865—1869) w Berlinie.
Uebex die bei der Zuckerharnruhr vorkommenden

Augenkrankheiten. Berlin, G. Lange, 1869, w 8-ce,
str. 42. Diss, inaug.

Ossowski Jan, ur. r. 1818 w Prusach
wschodnich, nauki gimnazyalne pobierał
w Chojnicach, do medycyny przykładał się
(1835—1840) w Królewcu.
Dehydrophobia. Regiomonti, 1840, w 8-ce, str.

32. Diss. inaug.
.

(Postrzeż.). (Tamże, T.

Ospa—Ostrowski.

Ossowski Jan Sylwester.
O łaźni parowćj w aparatach przenośnych — wy-

nalazku J. $. Ossowskiego i jćej skutkach w rozmai-
tych chorobach. Warszawa, w druk. Juliana Ka-
czanowskiego, 1852, w 8-ce, str. 88.

Ostrowicz Aleksander,"ur. r. 1840 w Go-
styniu, w Poznańskićm, nauki gimnazyal-
ne pobierał w Lesznie i Poznaniu; w latach
1860—1861 poświęcał się teologii w Wro-
cławiu; w r. 1862 zapisał się na wydział le-
karski a w 4 lata później (1866) dyplom
doktorski osiągnął.
De trichina spirali et trichinosi.

1866, w 8-ce, str. 23. Diss. inaug.

Ostrowski Edward.
Policya weterynaryjna. Warszawa, wyd. przez

Radę lek. Król. Polsk., 1844, po polsku i rosyjsku.
Chirurgia weterynaryjna praktyczna, czyli wy-

kład sposobów wykonywania pospolitszych operacyj
ną zwierzętach domowych, do użytku lekarzy wete--
rynaryjnych i gospodarzy. Warszawa, druk. S.
Strąbskiego, 1844, w 8-ce, str. VI, 217, b.

Zaraza płue czyli zapalenie płue panujące u bydła
EA Warszawa. S$. Orgelbrand, 1845, w 8-ee,
str. 62.

Opisanie i leczenie influenzy czyli zarazy końskićj
pod różnemi jój postaciami i z rozmaitemi powikła-
niami podług Spinola i innych celniejszych lekarzy
weterynaryjnych. Warszawa, S. Strąbski, 1847,
w 8-ce, str. VIII, 149.
O życiu i pracach Mujschla. Warszawa. 1853.

(Osob. odb. z Pam. tow. lek. warsz., T. XXVIII, 1852).
Listy z podróży odbytój do stepów Kirgiz-Kaj-

zackich. (Grodno i Wilno, nakł. Józefa Zagajewskie-
go. druk. Rosensona, 1859, w 12-ce, str. IX, 258
i 170, 2 tomy. >

Ostrowski Paweł, ur. r. 1812 na Litwie,
stopień doktora medycyny otrzymał w r.
18356 w Montpellier; um. 11 listopada 1837
r. w Bourbon-Vendće.
Quelques mots sur les bubons syphilitiques et leur

traitement local. Montpellier, 1836, w 4-ee, str. 17.

Vratislaviae,

These.

Ostrowski Władysław, ur. 11 kwietnia
1836 r. w Warszawie, średnie nauki pobie-
rał w warsz. gimnazyum realnem, w latach
1855—1857 uczęszczał do szkoły farmaeeu-
tycznćj. Nauk lekarskich słuchał w War-
szawie (1857—1861)wHalliiWiedniu. Wr.
1868 uzyskałstopień lekarzaw warsz. Szkole
Głównćj; w r. 1868 obronił rozprawę na
stopień doktora medycyny. Początkowo
był lekarzem szpitala w Kalwaryi, później
w Łukowie, następnie w Włocławku.
Obecnie jest inspektorem urzędulekarskie-
go w Płocku.
O nowotworze wilkiem zwanym (de lupo). War-

szawa, druk. J, Jaworskiego, 1868, w 8-ce, str. 73.
Diss. inaug. Ocenił K. T. Skobel w Przegl. lek.,
1869, Nr. 10, 11.

„ Ostre zapalenie gruczołów krezkowych (mesente-
ritis acuta), przejście takowych w ropienie, wylanie
ropy do jamy brzusznćj, zapalenie otrzewnój, śmierć.
(Klinika, T. II, 1867, str. 21—27).
O stosunku gośćea do rzeżączki (de rheumatismo

gonorrhoico). „(Tamże, T. VI, 19%0,, str. 17-22,
38—39).



Ostrożyński—=Ożegowski.

Wiadomość o grzybach i bedłkach jadowitych
krajowych ze stanowiska hygieny. Płock, 1877,
w 8-ce, str. 137 (po polsku i po rosyjsku).

Ostrożyński Jan (Galicianus Rostokiensis).
Diss. inaug. medica pertractans praecipuas maero-

bioticae materias. Vindobonae, typ. Congr. Mechit.,
1835, w 8-ce, str. 71.

z Ostrzeszowa Jan Cosmider, stopnie filo-
zoficzne otrzymał w Krakowie 1487 i 1499.
Od r. 1501 był profesorem w wydziale filo-
zoficznym. Poświęciwszy się naukom le-
karskim, kształcił się w nich także we
Włoszech, wcielony do wydziału lekarskie-
go, dziekanił mu 1513 r.

Por. Oettinger:... 138.

Oszacki Jan, rodem z Krakowa, gdzie
kończył nauki lekarskie i pełnił przez kró-
tki czas obowiązki asystenta anatomii. Od
r. 1855 był lekarzem szpitalnym w Krze-
szowicach a jako biegły chirurg niósł sku-
teczną pomoc rannym w 1863 r. Używał
wielkiego rozgłosu, jako lekarz praktyczny.
19 marca 1877 zakończył krótki a praco-
wity żywot.

z Oszkowie Mikołaj, profesor akademii
krakowskiój, lekarz Władysława Jagiełły,
kanonik św. Wita w Kruszwicy, stopnie
filozoficzne osiągnął w Krakowie r. 1416
i 1419.

Por. Rocz. wyd. lek., II, 44. Oettinger: 1. e., str. 81.
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Otczet (kratkij) o stojaniii diejstwiach Imperator-
skoj i Oarskoj mediko-chirurgiczeskoj akademii

w teczenii perwych trech let eja Suszezestwowania

t. e. s 19 sentiabria (1 oktiabria) 1857 g. po 19 sen-

tiabria (1 oktiabria) 1860 g. ezitannyj w torżestwen-

nom sobranii akademii 19 sentiabria (1 oktiabria)

1860 g. Warszawa, dr. Kowalewskiego, 1861,w 4-ce.

Otczet o sostojanii obszczestwennago prizrienia

w gorodie Warszawie za 1870 g. Warsz., 1871,
w 4-ce, str. 80. :

"Toż, za 1871. Warszawa, 1873, w 4-cę.
Toż, za 1872. Warszawa, 1874, w 4-ce.
Toż, za 18784 Warszawa, 1875, w 4-ce.

Otto de Ott August, lekarz w pułku gwar-
dyi piechoty polskićj za panowania Stani-

sława Augusta, wybudował własnym ko-

sztem opodal Warszawy obszerny gmach

murowany dla chorych na ospę, w celu za-

pobieżenia rozszerzaniu się tćj choroby po

mieście. Po jego śmierci komisya eduka-

cyjna zakupiła za 3,600 zł. 1792 jego bi-

bliotekę lekarską dla wydziału lekarskie-
go przy uniwersytecie wileńskim,

* Por. Lelewel: Bibl. ksiąg., II, 138. Arnold: Rocz.

Tow.P.N. XV, 148. Kraszewski: Wilno, IV, 81.

Gąsiorowski: III, 228.

Ożegowski Andrzej, ur. r. 1851 w Obrzy-
sku, do gimnażyum uczęszczał w Pozna-
niu, medycyny słuchał (1815 — 1879)
w Gryfii,
Ueber die Folgen der doppelseitigen Vagusdurch-

sehneidung bei Tauben. Greifswald, J. Abel, 1879,
w 8-ce, str. 27. Diss. inaug.
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Pac Stanisław, doktór medycyny, był
nadwornym lekarzem Stanisława Augusta.
Po śmierci króla osiadł w majętności swój
Satanowie w Galicyi i tam, wsławił się jako
bardzo dobry lekarz,a przytóm wielki dzi-
wak,.Um. 3 grudnia 1826 r., przeżywszy
lab 120. NE ż;

Por. Przezdziecki: Podole, Wolyń, Ukyaina, II,
48, Tyg. lek. 1851, Nr. 40. 15:

; Pacanowski Henryk, ur. r. 1857 w Toma-
szowie Rawskim, do gimnazyum uczęszczał
w Warszawie i tu także przykładał się
(1875—1880) do nauk lekarskich. Od r.
1880 jest asystentem kliniki terapeutycznój
w szpitalu św. Ducha.
O zmianach jakim ulegają mięśnie prążkowane. po

wycięciu, zmiażdżeniu i t. p. uszkodzeniach pewnój__
części odpowiedniego nerwu ruchowego. Praca na-
grodzona medalem złotym przez wydział lekarski
uniw. warsz, Warszawa, druk. J. Ungra, 1879,
w 8-ce, str. 58, 4 tabl.
Tumor abdominis et graviditas. Laparohystero-

tomia. (Gaz. lek., 1880, str. 151, 163, 171).
'loż, w osob. odb. Warszawa, 1880, dr. K. Kowa-

lewskiego, w 8-ce, str. 23.
Przyczynek do rozpoznawania guzów brzusznych.

(Tumor abdominis. Oeelusio intestinorum. Perime-
tritis). (Tamże, 1881, Nr. 36).

Toż, w osob. odb. Warszawa, 1881, druk. Kowa-
lewskiego. w 8-ce, str. 7.
Z kliniki terapeutycznćj prof. Lambla. Nowotwór

złośliwy śródpiersia. (Neoplasma malignum in me-
diastino posteriori). (Tamże, 1882, Nr. 7).

Kilka uwag nad przebiegiem tyfusu brzusznego
i wysypkowego w klinice terapeutycznój szpitala
św. Ducha za czas od r. 1878—1882. (Tamże, 1883,
Nr. 8—16).

"Toż, w osob, odb. Warszawa, 1883, druk. K. Ko-
walewskiego, w 8-ce, str. 53.
Z kliniki terapeutycznćj prof. Lambla. Wrodzone

połączenie komórek sercowych. (Communicatio ven-
trigulorum eordis congenita). (Tamże, 1888, Nr. 40
do 43).

Toż, w osob. odb. Warszawa, 1883, druk. K. Ko-
walewskiego, w 8-ce, str. 28.
Obeeny stan nąuki o peptonach w moczu, (Kron.

lek., 1888, Nr. 23),

 .Pac=Padziński.  _.

"Toż, w osob. odb. Warszawa, druk. Ziemkiewieza
i Noakowskiego, w 8-ce, str. 10.

Pacewicz Piotr, rodem z Litwy, były po-
doficer wojska polskiego, stopień doktora
medycyny otrzymał w Montpellier 22 sier-
pnia 1836 r. Praktykował w Tssoudun
(Indre).

Quelques considórations sur Iórysipdle. Montpel-
lier, J. Martel, 1836, w 4-ce, str. 12. Those.

Pacuła Jędrzej, spółczesny weterynarz kra-
kowski. - ET a -
Kilka słów o szczepieniu zaraźliwego zapalenia

płue i opłueny u bydła. (Przegl. lek., 1876, Nr. 21).
Uwagi nad wścieklizną u zwierząt. (Tamże, 1876,

Nr. 52, Nr. 58).
Kamieniei skamieliny w ustroju zwierzęcym. (Tamże,

1879, Nr. 11). .

Paczkowski Stanisław, ur. r. 1837 w Ka.
mionce, w powiecie bydgoskim; nauki gi-
mnazyalne pobierał w Chojnicach i w Trze-
mesznie, medycyny słuchał (1861—1865)
w Gryfii. Początkowo praktykował w Ko-
strzynie, późnićj (od 1868) w Koronowie,
a od r. 1878 jest lekarzem kapituły w Pel-
plinie.

Observationes queadam de menstruationis anomaliis
atque exanthematibus. Gryphiswaldiae, typ. Kuni-
ke, 1865, w 8-ce, str. 23. Diss inaug.

Fuchsanilinum muriatieum. (Przegl. lek., 1882,
Nr. 8).
O leczeniu błonicy. (Tamże, 1883, Nr. 21).

Z licznych jego utworów poetycznych wyszły
w druku: > >
Do Sławian południowych. (Goniee wielkopolski).
Wojna. (Tamże),
Na Jubileusz Piusa IX. (Pielgrzym).
Bieda. (Kalendarz na r. 1878). z

Na dzień jubileuszu 50-letniego kapłaństwa ks. bi-
skupa Marwicza i w. i.

Padziński Franciszek, dyplom doktora
medycyny otrzymał w Montpellier3 kwie-
tnia 1839 r.
Essai sur I'hypertrophie du eoeur. Montpellier,

J. Martel, 1839, w 4-ce, str. 16. These.
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" Padziński—Pamiętnik.

Padziński Ludwik.
De la rótention d'urine dans le rapport avee la

grossesse, Iaceouchement et les suites des couches.
Strasbourg, 1869. These.

Pajecki Damian, lekarz, „nauk wyzwolo-
nych mistrz y philosophićy w sławnóy akad.
krak. doktor i professor* w połowie XVII
wieku (1642, 1651) wydawał kalendarze.
pes A., spółczesny lekarz wojskowy

w Warszawie.
Przypadek ostrego zapalenia nieżytowego żołąd-

ka, jelit cienkichigrubych pochodzenia zimniczego

a22 malarica). (Medycyna, 1877,

r. 36).
Pajzderski Józef.
Ueber die Wirkung der Jodoform-Salbe in der

Augenheilkunde. Greifswald, (J. Abel), 1882, w8-ce,

str. 31, 1 n.1. Diss. inaug.
Palczewski Tymoleon, rodem z Litwy.
Diss. inaug. pathologiam vomitus ehronici exhi-

bens. Vilnae, typ. J. Zawadzki, 1815, w 8-ce, str. 27.

Palicki Bogusław, ur. r. 1813 w Rogo-
źnie, do gimnazyum uczęszczał w Pozna-
niuiw Głogowie; mając lat 17 brał udział
w powstaniu r. 1831. Osiągnąwszy dyplom
doktora medycyny w Wrocławiu 24 gru-
dnia 1839 r., początkowo praktykował
w Grodzisku, skąd w r. 1842 przeniósł się
do Kościana i tu do końca życia pożyte-
czną działalność rozwijał. W r. 1848, cie-
sząc się zaufaniem różnych warstw społecz-
nych, umiał łagodzić najzapalczywsze roz-
draźnienia, Był gorliwym orędownikiem
„Pomocy naukowój*. W r. 1852 podczas
gwałtownój cholery w okolicach Kościana,
w pracy i poświęceniu współzawodniczył ze
świątobliwym O. Antoniewiczem. Umarł
w lutym 1868 r.
De musculari cordis struetura. Yratislaviae, typ.

Friedlaenderi, 1839, w 4-ce, str. V i 40. Diss. inaug.
ded. Purkiniemu. (Sprawozdanie z nićj podał Majer
w Rocz. wyd. lek., T. III, str. 240—251).

* Palm R., magister farmacji.
Chemische Bestimmung der Kohlensiiure-Fisen-

quellen zu Sławinek und Bronowitz bei Lublin. Aus-

gefiihrt im chemischen Laboratorio des Polytechni-
eums zu Riga. Riga, L. Weyde, 1877, w 8-ce, str. 16.

Chemiczna analiza węglano-żelezistych źródeł Sła-

winka i Bronowiee pod Lublinem. (Gaz. sk; T.

XXIII, 1877, str. 117—122).
Palmowski.
Kilka słów o szarlataneryi w medycynie. (Tyg.

lek., 1850, Nr. 47, 48). ? ;

Paludius Salomon, sławny lekarz, w pier-

wszćj połowie XVII wieku wspólnie 4 in-

nymi zawiadywał kwitnącemi szkołami

w m. Huszczy.
Starożytna Polska, II, 1410.

Pamięinik drugiego zjazdu lekarzy i przyrodników

polskichweLwowie (19—24 lipca 1875 r.). Wyda-

ny staraniem wydziału gospodarczego tegoż zjazdu.

We Lwowie 18/6. Nakładem wydziału gospodar-

czego drugiego zjazdu lekarzy i przyrodników pol-
skich, w 8-ee. str.480. V, 2 mapy.

Pamiętnik farmaceutyczny krakowski wydawany
rzez Floryana Sawiczewskiego. T. I. Kraków,

nakł. wydawcy, druk, D. E. Friedleina, 1834, w 8-ce,
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k. nl. 5, str. 384, tabl. 8. T. II, tamże, 1835, w 8-ce,

str. 376.
Pamiętnik farmaceutyczny wileński. Pismo peryo-

dyczne przez członków wydziału farmaceutycznego

w towarzystwie medycznóm cesarskióm wileńskióm

B. Gryzera, J. Gutta, M. Macewicza, M. Machnauera,

M. Szulea, K. Wagnera, F. Welka, J. Wolfganga

wydawane. T. I, Wilno, nakł. wydawców, druk. J.

Zawadzkiego, 1820, w 8-ce, k. nl. 6, str. 558, tabl. T.

Pamiętnik lekarski warszawski. Warszawa, na-

kładem wydawey (W. Maleza), w druk. Gałęzow-

skiego. 'T.I, 4 poszyty, str. VI, 541, 2 tb. MILL

tamże, 1828—9, 4 poszyty, str. 573.
Pamiętników towarzystwa lekarskiego wileńskiego.

T. I, Wilno, nakładem i drukiem J. Zawadzkiego,

1818, str. XXIV, 379. T. II, tamże, 1821, str.

XLVIII, 350.
Pamiętnik towarzystwa lekarskiegowarszawskie-

go. Serya I. T.I, 1887, Warszawa, druk. Węckie-

go, str. 718, 3 tb., 1 portret, 4 poszyty. Komitet re-

dakcyjny: A. Janikowski, Koehler, Lebel, Le Brun,

Leo i Malcz. T. II, 1839, Warszawa, druk. Chmie-

lewskiego, str. 674, 2 tb, 4 poszyty. Komitet reda-

kcyjny: A. Janikowski, Koehler, Lebel, Le Brun,

Maiez i Oczapowski. T. III, 1840, tamże, str. 256,

2 poszyty. Redaktor: Lebel. P.IV, 1840, tamżestr. 254,

2 poszyty. T. V, 1841, tamże, str. 279, 2tb., 2 poszy-

ty. /T. VI, 1841, tamże, str. 280—594, 2 poszyty.

T. VII, 1842, tamże, str. 331. T. VIII, 1842, tamże,

str. 318, 2tb., 2 poszyty. T.IX, 1848, tamże, stu.

154, 168, 2 poszyty. 'P. X, 1848, tamże, str. SEISE2

poszyty. T.XI, 1844, tamże, str. 320, 2 poszyty.

"T.XII, 1844, tamże, str. 320, 2 poszyty. DATĘ

1844, tamże, druk. Orgelbranda, str. 323, 2 poszyty.

"T. XIII, 1845, tamże, str. 328, 2 poszyty. BAXTV

1845, tamże, str. 328, 2 tb., 2 poszyty. T.XV, 1846,

tamże, druk. ul. Rymarska, str. 160, 161, 2 poszyty.

"T. XVI, 1846, tamże, str. 326, 2 poszyty. T. XVII.

1847, tamże, str. 320, 2 poszyty. T. XVIII, 1847,

tamże, str. 328, 2 poszyty. T. XIX, 1848, tamże, str.

324, 2 poszyty. "l. XX, 1848, tamże, str. 389, 2 po-

szyty. T. XXI, 1849, tamże, Sir. 311, 2 poszyty.

T. XXII, 1849, tamże, str. 319, 2 poszyty. ESC,

1850, tamże, druk. Gaz. eodzien., str. 160, 158, 2 po-

szyty. T. XXIV, 1850, tamże, str. 389, 2 poszyty..,

Serya II. T. XXV, 1851, Warszawa,księg. Natanso-

na, str. 146, 166, 2 poszyty. Red.: Chałubiński, Ma-

jewski, Olbratowicz. 'T. XXVI, 1851, tamże,: str.

158, 145, 2 poszyty. T. XXVII, 1852, tamże, str.

161, 194, 1tb. Red.: Olbratowicz. T. XXVIII, 1852,

tamże, str. 182, 148. T. XXIX, 1858, tamże, str.

334, 2 poszyty. Red.: Kulesza, Majewski. Rose. I.

XXY, 1853, tamże,str. 379, 2 poszyty. T. XXXI,1854,

tamże, str. 311, 2 poszyty. Red.: Kulesza. T. XXXII,

1854, tamże, str. 315, 2 poszyty. T. XXXIII, "1855,

tamże, str. 344, 1tb., 2 poszyty. T. XXXIV, 1855,

tamże, str. 386, poszyty. T. XXXV, 1856, tamże, str.

340, 2 tb., 2 poszyty. T. XXXVI, 1856, tamże, str.

310,1 tb., 2 poszyty. T. XXXVLI, 1857, tamże, str.

330, 2 portr., 2 poszyty. T. XXXVIII, 1857, tamże,

str. 310, 1 tb., 2 poszyty. T. XXXIX, 1858, tamże,

str. 316, 2 poszyty. T. XL, 1858, tamże, str. 313, 2

poszyty. /T. XLI, 1859, tamże, str. 384. 2 poszyty.

"r. XLII, 1859, tamże, str. 348, 2 poszyty. i

Serya III. T. XLIII, 1860, tamże, GĘż Kaufma-

na, str: 456, 1 tab., 6 poszytów. Red. Wł. Dybek.

T. XLIV, 1860, tamże, str. 427, 6 poszytów. DAALY

1861, tamże. str. 395, 11 poszytów. "T'. XLVI, 1861,

tamże, str. 373, 12 poszytów. c

'Serya IV. 'T. XLVII, 1862, tamże, str. 305, 5 po-

szytów. Red. H. Łuczkiewicz. T. XLVIII, 1862,

tamże, str. 414, 3 poszyty. T. XLIX, 1868, tamże,

str. 508, 6 poszytów. Red. St. Janikowski. śl,

1863, tamże, str. 504, 6 poszytów. T. LI, 1864, tam-
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że, str. 480. "T. LLI, 1864, tamże, str. 523, 6 poszy-
tów. 'T. LIU, 1865, tamże, str. 475, 6 poszytów. 'T.
LIV, 1865, tamże, str, 479, 6 poszytów. T. LV, 1866,
tamże, str. 476, 6 poszytów. T. LVI, 1866, tamże,
str. 446, 6 poszytów.
Serya V. T. LVII, 1867, tamże, księge. Gliicks-

berga, str. 441, 6 poszytów. Red. J. F. Nowa-
kowski. T. LVIII, 1867. tamże, str. 387, 6 poszytów.
T. LIX, 1868, tamże, str. 336, 1 portret, 6 poszytów.
T. LX, 1868, tamże, str. 327. T. LXI, 1869, księg.
Gebethnera i Wolfa, str. 228, 2 tb. Red. J. Wszebor.
T. LXII, 1869, tamże, str. 328—670, 6 poszytów. T.
LXIII, 1870, tamże, str. 318, 6 poszytów. 'T. LXIV,
1870, tamże, str. 328, 6 poszytów. T. LXV, 1871,
tamże, str. 328, 1 tb., 6 poszytów. T. LXVI, 1871,
tamże, str. 326, 6 poszytów. T. LXVII, 1872, tamże,
str. 332, 6 poszytów. T. LXVIILI, 1872, tamże, str.
333—689, 1 tb.
Serya VI. T.LXIX, 1873, Warszawa, druk, Jawor-

skiego, str. 468, 104, 13 tb., 4 poszyty. Red. F. Na-
wrocki. TT. LXX, 1874, tamże, str. 411, 87, 6 tab.
T. LXXI, 1875, tamże, str. 549, Red. J, Rogowicz.
T. LXXII, 1876, tamże, druk. Skiwskiego, str. 630.
T. LXXIII, 1877, tamże, druk. Skiwskiego, str. IV,
702. Red. Konr. Dobrski. "T. LXXIV, 1878, druk.
M. Ziemkiewieza i Noakowskiego, str. VII, VIII, 664.
T. LXXV, 1879, str. VIII, 720. T. LXXVI, 1880,
druk. Kowalewskiego, red. Ed. Klink, str. VILLI, 958.
T. LXXVII, 1881, str. VII, 774, 21 tb. T. LXXVIII,
1882, tamże, str. VI, 883, V, 9 tb. T. LXXIX, 1883,
tamże, red. R. Jasiński, str. VII, 783,

Pantoczek Leon Walenty, ur. 1813 r.
w Koprzywniey, do nauk początkowych
przykładał się w Kielcach i Krakowie, do-
ktorat medycyny osiągnął w  Peszcie.
Obecnie mieszka w Złatnie w hrabstwie
Nowohradzkim. Jest on wynalazcą nowe-
go sposobu odlewania ze szkła przedmiotów
najrozmaitszych, których okazy znajdują się
w muzeum archeologicznćem krakowskićm.

Papelbaum Georg. Christophorus Tirsch-
tiegelo-Polonus.
De febre maligna per gangraenam pedis dextri in

regione malleoli externi eritice soluta. Gottingae,
1743. Diss. inaug.

* Pappenheim Ludwik.
Polieya lekarska przekład dzieła: „„Handbuch der

Sanitiits-Polizei* ai dr. Wacława Mayzel'a, labo-
ranta przy kat. fizyol. i histologii w e. wawrszaw.
uniw., T.I, przez dr. Jana Libchena, Warszawa,
1872, w 8-ce, str. 5Ll i XV. Tom II, przez dr. W.
Mayzla, Warszawa, 1872, w 8-ce, str. 602, IV, T.III,
Warszawa, druk. J. Bergera, 1871, w 8-ce, str. VIII,
508, obacz Łukowski S. W. :
* Paracelsus.
De praeparationibus P. Theophrasti Paracelsi ab

Hohenheim germani, philosophi ae medici, omnium
judieio absolutissimi libri I, cura et industria, sum-
maque fide et integritate, qua fieri potuit ab Adamo
Sehroetero Silesio philosopho et poćta laureato in
lucemsu: Oracov., Math. Wirzbienta, 1569, w4-ce,
k. nl. 45.

-_ Arhidoxae Philippi Theophrasti Paracelsi magni,
"germani philosophi et medici solertissimi ae myste-
riovum naturae serutatoris et artificis absolutissimi
libri X. Nune primum illustri ae magnifieco domino
Alberto a Lasko. palatino Siradiensi, duce et auspice:
studio et diligentia -Adami Schroeteri, philosophi et
ośtae lauereati, e germanico in latinum sermonem
ranslati et editi. Marginalibus annotationibus et
indiee copiosissimo per Jo. Gregorium Maerum, phi-

Pantoczek—-Pastoryusz.

losophum et medieum adjutis. « Craeov., Math. Wirz-
bienta, 1569, W_4-ce, k. nl., 32, str. 243, k, nl. 12.

Pareński Stanisław, od r. 1872 docent
diagnostyki lek. w uniwersytecie krakow-
skim, od r. 1875 prymaryusz w oddziale
chorób wewnętrznych szpitala św. Kazarza
w Krakowie, radca miejski.
O wrzodach przewodu pokarmowego skutkiem za-

toru powstających. Z pracowni patologiezno-anato-
mieznój Uniw. Jagiell. Kraków, w druk. uniw.,
1872, w8-ce, str. 41. Oeenił dr. J. Warschauer.
(Przegl. lek., 1873, Nr. 4, str. 37—38).
Ueber embolische Darmgeschwiire.

Jahrb.. 1876, str. 215—306, zesz. 3). :

Paschal, stopień doktora filozofii otrzy-
mał w Zamościu r. 1765 i tegoż roku z0-
stawszy członkiem zakonu ś. Jana Bożego,
objął obowiązki lekarza w warsz. szpitalu
dla obłąkanych i tu do r. 1790 posługę
czynił.

Por. Rothe: Historya szpitala św. Jana B., str. 4.

Paschalis Piotr, rodem z Genewy, otrzy-
mawszy r. 1624 w Bazylei stopień doktora
medycyny, osiadł w Polsce.

Diss. medica inaug. de febre vulgo ardente dicta.
Basileae, typ. Jac. Genathii, 1624, w 4-ce, 3 ark.
Ded. Jędrzejowi i Rafałowi Leszczyńskim.
De statu Ohristi post resurrectionem. Odpowiedź

na pismo Krzysztofa Lubienieekiego: Epistola ad D.
Paschal de Christo non statim post mortem in cor-
pore glorioso resuscitato,

Praxis medicinae de febribus: in qua methodo facil-
lima dilucidissimaque omnium febrium cognitio et
euratio traditur. Lugduni Bat. J. Maire, 1631,
w 8-ce, str. 181.

Por.Wiszniewski: TX, 143,

Pasiutewicz Ksawery, ur.r.1832 w Szcze-
brzeszynie, do gimnazyum uczęszczał w mie-
ście rodzinnóm, nauk lekarskich sluchał
w Kijowie. Od r. 1855 jest lekarzem szpi-
tala św. Karola w Puławach. W. instytu-
cie politechnicznym i rolniczo-leśnym,
otwartym w Puławach w r. 1862 wykła-
dał hygienę. Stopień doktorski osiągnął
w Warszawie r. 18683.
Przypadek nosacizny. (Tyg. lek., 1858, Nr. 36).
O skuteczności kamfory w czarnój kroście. (Tam-

że, 1861, Nr. 4, 5).
Q wrzodach na goleni. Warszawa, druk. K. Ko-

walewskiego, 1863, w 8-ce, str. 80. Diss. inaug.
Wspomnienie pośmiertneoPuterniekim. (Gaz lek.).
Wspomnienie pośmiertne o d-rze M. Wojde.

(Przegl. lek.).
List otwarty do d-ra Al. Janiszewskiego o lecze-

niu wrzodów na goleni. (Gaz. lek.).

Passecki Antoni Emmanuel, rodem z£Ło-
wieza, stopień doktora medycyny otrzymał
w Montpellier 14 lipca 1834 r.
Quelques propositions sur les affections typhoides.

Montpellier, Martel, 1834, w 4-ce, str. 14.
Pastoryusz ab Hirtemberg Joachim, ur. r.

1610 w Wielkim Głogowie na Szlązku.
Ukończywszy nauki lekarskie, przeniósł się
do Prus królewskich, gdzie jako socynianin
bezpieczniejszy dla siebie uważał pobyt.
W Elblągu został fizykiem miejskimipro-
fesorem historyi, a r. 1652 rektorem tąme-

(Oesterr. med.
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cźznego gimnazyum. Następnie przeniósł
się do Gdańska, i tam obok zajęć lekar-
skich, wykładał anatomią i medycynę.
Przeszedłszy na łono kościoła katolickiego,
po śmierci żony poświęcił się stanowi du-
chowneniu. Zyskawszy względy Wacława
Leszczyńskiego, arcybiskupa  gnieźnień-
skiego, przedstawiony był przez niego Wła-
dysławowi IV-mu i został sekretarzem i hi-
storyografem królewskim.  Zaszczycany
coraz wyższemi godnościami duchownemi,
został kanonikiem chełmińskim, warmiń-
skim i włocławskim, dalój dziekanem, pro-
boszczemioficyałem gdańskim i pomor-
skim, protonotaryuszem apostolskim, ko-
misarzem królewskim. Na sejmie r. 1662
zaliczony został w poczet dziedzicznój
szlachty polskićj, z przydomkiem ab Hir-
temberg. Umarł w Frauenburgu 26 gru-
dnia 1681 r.

Florus polonieus s. polonae historiae epitome nova.
Lugduni Batavorum, apud Franc. Hegerum, 1641,
w 12-ce, str. 215, nl. 16. Przyp. Piotrowi z Lacho-
wie Sieniucie.

Toż. Dantisci, 1642.
Florus polonicus vitis duorum regum auetus et

dedieatus comiti de Leszno, archiepiseopo gnesnensi.
Amstelodami, apud Joan. Jansonium, 1664, w 12-ee.

Florus polonicus s. polonicae historiae epitome
noYa, quintum recognita, aucta et ad nostri usque
temporis bella continuata. Gedani et Francofurti,
sumptibus Simonis Beckensteinii, typ. Simonis Reini-
geri, 1679, w 12-ce, str. 851.
De dignitate historiae oratio, eum honorarium hi-

storiae docendae munus aggrederetur, habita. El-
bingae, typis Achatii Oorelli, 1651.
Orationes duae, quarum prima inauguralis, de

praecipuis historiae auetoribus; altera de potissimis
ejusdem argumenti, agit. Gedani, typ. viduae Georgii
Rhetii, w 4-ce.

Bellum Seythieo-Cosacicum s. de conjuratione
Tartarorum, Oosaeorum et plebis Russieae contra
regnum Poloniae, ab invietissimo Poloniae et Sueciae
rege Joanne Casimiro profligata, narratio, plenioris
historiae operi praemissa. Dantisci, sumptibus
Georgii Fórsteri, 1652, w 4-ce, str. 269.

Dzieło to pomnożone wyszło p. t.: Historiae po-
lonae plenioris partes duae. Ejusdemque dissertatio
philologica de originibus sarmaticis. Dantisci, sum-
ptibus Simonis Beckensteinii, 1685, w 8-ee, str. 318,
293. Drugi tom ma napis: Historiae polonae ple-
nioris pars posterior. De Joannis Casimiri regis
expeditione Zboroviana et Beresteciana, profligato-
que ibidem Chano Tartarieco ae Chmielnicio Cosaeo.
Aecesserunt alia plurima acta ad annum usque 1651.
Opus posthumum. Dantisci, sumptibus Simonis
Beekensteinii, 1685, w 8-ce. ź

Historiae polonae pars prima de Vladislai IV extre-
mis et Joannis Casimiri electione ac ceoronatione.
Orta cosacorum et tartaricae gentis deseriptio. Ge-
dani, apud Sim. Reiniger, 1680, w 8-ce, str. 318.

De originibus sarmaticis dissertatio philologica
posthuma. Dantisci, sumptibus S$. Beekensteinii,
1685, w 8-ce, str. 88. i

Palaestra nobilium s. consilium de generosorum
_ adolescentum edueatione, in gratiam quorundam illu-
strissimorum Polonorum conseripta. Elbingae, sump-

* tibus auetoris, typ. Achatii Oorelli, 1654, w 4-€e.
Ded. uczniom swoim: Wład. Denhofowi, Wład. Kaz.
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Guldensternewi, Teod. Gorajskiemu, Bogusł.Potoekie-

mu i Krzysztofowi Sieniucie. IOSAECWE
Heroes saeri, peplum sarmatieum,.musą peregri-

nans, editio altera, eorrectior et. multis ąecessiQNi-
bus locupletior, adjunetus nunesimul est ejusdem cha-

racter virtutum. -Dantisei, sumptibus G. Fórsteri,
1658, w 12-ce, str. 179. AE.
Diadema gloriae felicibus auspieiis serenisssimi

Michaelis, favente coelo, triumphante Republica,

Cracoviae, in aede St. Stanislai die prineipi angelo-

rum dieata. coronam  suscipientis, conseeratum.

Oracoviae, 1659, fol.
"Toż. Gedani, 1679. w 12-ce.

Acta pacis Olivensis, inedita.  Vratislaviae, apud.

H. Korn, 1763, 1766, w 4-ee, str. 328, 336. Dwa to-

my wydane z rękopisu biblioteki Załuskieh przez Ja-
na Bogumiła Bohemiusa. .

Oliva pacis s. oratio habita coram legatis ad tra-

ctatum Oliyensem. Gredani, 1661, w 4-ce. ;

Illustrium seriptorum de rebus germanicis, tomi

tres. ;
Chronicon magnum belgieum.
Ordo studiorum a. 1674.
Vita Joannis Orelli, 1660,1661, 1663. .
Vita Theodosii magni. :
Faustus germano-belgieus. Coloniae, 1658, w 8-ce.
Aulieus inculpatus.
Differentia inter politieam generinam et diaboli-

cam. aAmstelodami, 1659.
Opuscula politica.
Meditationes super historiam passionum Chwisti.

Alea mundi s. theatrum vicissitudines et meta-
morphoses naturales, domesticas, civiles, aulicas,

ecelesiasticas et litterarias eompendio exhibens.

Accessere meditationes passionum Christi recognitae.
Gedani, D. F. Rhetius, 1680, w 8-ce.

Orationes.
Epitaphium St. Lubieniecii sen. 1633.
Poemata varia. Gredani, 1653.
Sibillae Margaritae, eomiti Denhofiae, Duci Sile-

siae, 1657.
Silvae. Gredani, 1657.
Stella aurea Sigismundi Gruldensternii dicata ho-

noribus. Gedani, 1656, w 8-ce.
Carmen nuptiale in nuptias Michaelis regis po-

loniae eum Eleonora Austviaca.  Gedani, 1670, fol.

Anagrammata in eadem materia. Gedani, 1670, fol.

Plausus castallii, poóma Andreae Olszanio Geda-
num venienti ad homagium recipiendum. Gedani,
1670, fol.

Gratulatio panegyriea. Gedani, typ. Rhetii, 1661.
Poemata sacia. Typ. monasterii Olivensis, 1678,

w 8-ce.
W rękopisie:
Dziennik poselstwa Jana hr. na Lesznie, wojewo-

dy łęczyckiego, starosty malborskiego posła do Szwe-

cyi r. 1655. Rękopis ten znajdował się wbibliotece

Załuskich,  Juszyński wspomina i o innych rękopi-
sach Pastoryusza. j

Tiara princeps D. Andreae Olszovii. Panegiryk

dla kanclerza, późniejszego areybiskupa gnieźnień-
skiego Olszowskiego.

Palaestra nobilium. s. consilium de illustrium adó-

Tescentum educatione in gratiam quorundam Poloniae

proeerum olim consripta, nune emendata. Aecesse-

*runt ejusdem autoris seripta quaedam panegyrica.

Franeofurti ad Moenum, sumptibus Simonis Becken-
steinii, 1678, w 12-ce, str. 281.

Calendae regiae s. oratio, qua Torunium expugna-
tum Joanni Casimiro regi gratulatur; itemque de
praecibus beneficiis et successibus illi a Deocollatis.
Gtedani, 1660, w 4-ce. sł

Epistolae sacrae. -
Fragmentum de rebus Prussiae, ,
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De causis et remediis dissensionum in religione.
„ Princeps polonus s. institio primarii et in excelsa
familia editi javenis, in Republica Polona. Ad ill.
principem D. Vladislaum Dominieum Ducem in
Ostrog et Zaslaw, comitem in Tarnow d. d. d. Joannes
Imnoeentius Petricius. Cracoviae, Fr. Caesar, 1633,
w 4-ce, str. 109.

Stella aurea s. lux virtutis ex natura stellarum
accensa. _Dantiscei, typ. D. Fr. Rhetii, 1656, w 8-te,
str. 80. Przyp. Władysławowi Kazimierzowi, Ja-
nowi Rafałowi i Zygmuntowi Guldensternom, kaszte-
lanicom gdańskim.

Character virtutum, aliorum etiam qua veterum
qua recentium autorum coloribus adumbratus. Editio
quarta, a mendis prioribus repurgata. Adjunetum
est aliud opusculum lueem virtutum et naturam stella-
rum explicans. Dantisci, D. Fr. Rhetius, 1679.
Przyp. Janowi Zbąskiemu.

Minister status s. eonsiderationes super vitam Ni-
colai Neovilli, Jenae, 1664, w 8-ce.

Historiae moscoviticae libri tres,
Epitome rerum gestarum in Europa praecipue vero

in Polonia a, 1665, 1666 et 1668. Rękopis.
. ,Por. Niesiecki: Korona polsk., III, 564. Przyja-
ciel ludu, 1836, str. 151. Juszyński: II, 45. Chody-
niecki: 1I, 280. Ładowskiego inwentarz konstyt.,
str. 154. Wiszniewski: I, 78, 81. Łukaszewicz:
Hist. szkół, I, 432, 465. Bandtke: III, 11—13. Chłę-
dowski: Spis dzieł, str. 118. Praetorius: Athenae
gedan. 114—117, 338. Marylski: str. 278. Jocher:
Obr. bibl. I, 217, 295.

Paszkowski M. z Jenotajewska.
_ Epidemia w gub. Astrachańskiój. (Gaz. lek.. T.

XXVI, 1879, str. 144 — 146, 165—167),
Paszkowski Stanisław, spółczesny pry-

maryusz w oddziale chorób wewnętrznych
szpitala św. Kazarza w Krakowie.
Kilka uwag 0 apomorfinie ze szczególnóm uwzglę-

dnieniem działania fizyologicznego. Z kliniki prof.
Korezyńskiego. (Przegl. lek., 1875, Nr. 34, 35, 36).

Paszkowski Wiktor.
De la fraeture du calcaneum par óćcrasement et

des dćóformations eonsóeutives. Paris, lib. et imp.
Dupont; 1880, w 4-ce, str. 64.

* Patissier F.
Opis chorób właściwych osobom wszelkiego stanu

tudzież sposoby zapobiegania, czyli unikania tako-
wych, oprócz srodków lekarskich za pomocą hygie-
ny. Dzieło d-ra Patissier wskazuiące przepisy hy-
gieniczne i wszelkie ostrożności jakie w eelu zacho-
wania zdrowia rękodzielnicy, fabrykanci, naczelniey
rzemieślniczych warsztatów i wszyscy nakoniec lu-
dzie rozmaitym zatrudnieniom mnićy więcóy zdrowiu
zagrażającym oddani, przedsiębrać powinni; przeło-
żone w krótkości na język polski przez Sylwestra
Pleszkowskiego. Warszawa, A. Gałęzowski, 1832,
w l16-ce, str. VIII, 277. ,

* Patte Piotr (1723—1814).
Starość szczęśliwa czyli sposoby utrzymania

w czerstwości sił umysłu i ciała, aż do najpóźniejsze-
go wieku. Wybrano z dzieła w franeuzkim języku
napisanego przez...., z drugićy edycyi w r. 1805 wy-
szłey w Krakowie, w druk. Jana Maja, 1805, w .8-ce,
str. 9812. Poświęcone cieniom Udasza. hr. Wodzi-
ckiego, starosty. Wierszem.

* Paulet.
'Na pamiątkę czterechsetnój rocznicy urodzin M.

Kopernika. Rys anatomii stosowanćj przez Paulet'a.
Przekład z frane. studentów . Rom. Kowalewskiego
i Władysława Matlakowskiego, Warszawa, w dr.
Gaz. Lek., 1877, w 8-ce, str. III, 400. .

Paszkowski —Pawiński.

Pauli Adryan, zmarły r. 1622, wykładał
nauki lekarskie w gimnazyum gdańskióm.

„De succini natura. Gredani, 1613. ;
Disp. de motu. Gredani, 1618.
Disp. de coelo. Gredani, 1616.
Disp. de ealore. Gredani, 1614.
Por. Praetorius E, Athenae gedan., str. 59. )
Paulini Adam, doktór medycynyifilozofii,

um. 1580 r. sprawował w Poznaniu urząd
"burmistrza. Radą i pieniędzmi zasilał pier-
wszych drukarzy w Poznaniu: Melchiora
Nerynga i Jana Wolraba. b

Por. Roczn. wydz. lek. III, 440. Gąsiorowski I,
288. Juszyński: Dyke. poetów II, 454. Łukaszewicz:
Obr. m. Poznania 36,

* Paulizki Henr. Fryd. a
Medycyna dla ludu wieyskiego, zawierająca prze-

pisy rozsądnego pielęgnowania zdrowia, uniknienia
i leczenia zwyczajnych chorób małą liczbą pewnych
środków lekarskich, a szezególnićj przyzwoitóm za-
chowaniem się, służąca plebanom, felezerom i 10Z-
sądnym gospodarzom, osobliwie w okolicach, które
lekarzów nie mają, na nowo przerobiona i pomnożona.
przez.... z drugiego oryginalnego, a siódmegoz kolei
w roku 1824 wydania, tłómaczona z niemieckiego
przez Walentego Szacfajera. Wilno, J. Zawadzki,
1828, w 8-ce, str. XLV, 602, nl. 8.-

Toż, wydanie drugie poprawne. Wilno, 1830,
w8-ee, T. I, str. IV, X, 354. T. IL, str. 6, 378.

Toż, wydanie trzecie. Wilno, J. Zawadzki, 1845,
w 8-ce, T. I, str. LIX i 354. T. II, str. X, 378, 59.

Toż, wydanie czwarte traktatem o cholerze azya-
tyekićj pomnożone. Wilno, J. Zawadzki,1849,w 8-ce,
"TP. I, str. LVI, 324, T. II, str. X, 344.

Pauly Józef, lekarz poznański. ąda
Przyczynek do rozcięcia tehawiey. Wziewanie

przez rurkę po rozeięciu tehawiey w przypadkach
dławca i błonicy. (Przegl. lek., 1878, Nr. 7, 8).
Szpotawość w skutek braku kości goleniowćj.

(Tamże, 1879, Nr. 43). ,
Paweł Polak był około 1549 r. profesorem

medycyny w akademii padewskićj; wykła-
dał księgę trzecią Avicenny.

Por. Gąsiorowski: 236. | PĘ
z Pawii Jan (de Papia, de Saccis) jeden

z najdawniejszych profesorów akademii kra-
kowskićj do wykładu nauk lekarskich,
sprawował obowiązki dziekana wydziałule-
karskiego, a nawet piastował godność re-
ktora (1425). Za jego dziekaństwa a re-
ktorstwa Tomasza ze Strzempina (1438)
ułożono i spisano ustawy wydziału medy-
cznego.

Por. Łukaszewiez: Hist. szkół, III, 110. Wiszniew-
ski: Hist. lit. polsk., I, 55, II, 44. Roczn. wyd. lek.,
I, 55, III, 457. . Muezkowski: Wiadomość o założe-
niu ak. krak., 26. Oettinger:. Rys:... str. 80.

Pawiński Józef, ur. w Zgierzu 21 stycznia
1851 r., szkolne nauki odbywał w Łęczy-
cy i Warszawie; do medycyny przykładał
się w Warszawie (1869—1874). Dor. 1876
pracował w klinice djagnostycznćj prof.
Baranowskiego. W latach 1876—1878 le-
tnie miesiące przepędzał w Nowóm Mieście
nad Pilicą, ordynując w miejscowym” za-
kładzie leczniczym; w zimowych zaś do-
skonalił się w medycynie za granicą pod
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kierunkiem Bambergera, Ducheka, Pre-
richsa i Leydena. W. r. 1879 osiadłwWar-
szawie, gdzie od r. 1880 jest lekarzem miej-
scowym. szpitala Dzieciątka Jezus.
Dżuma (pestis). (Zdrowie, 1879, Nr. 4).

Krytyczny rozbiór dziełka F. Raymonda: Des dys-
pepsies. (Gaz. lek., 1879, Nr. 5, 6).

Sprawozdanie z dzieła Cohnheima. Die Tubercu-
lose von Standpunkte der Infectionslehre. (Tamże,
1880, Nr. 13, 14).
O tak zwanym połowicznym skurczu serca. He-
R cordis (Leyden). (Tamże, 1882, Nr. 18

0 22).
Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. Kowalew-

skiego, 1882, w 8-ce, str. 60.
Wspomnienie z wycieczki do Berlina.

1881, Ni. 11, 14, 16, 17).
Solanka jodowo-bromowa Jastrząb. (Tamże, 1882,

Nr. 39, 40).
Przyczynek do nauki o powstawaniu zmęczenia

i wyczerpania mięśni serca przy wadach zastawek
serca. (Tamże, 1882, Nr. 45—46).

Toż, w osob. odb. Warszawa, 1882, druk. K. Ko-
walewskiogo, w 8-ce, str. 25.
Zwężenie i zatkanie tętnie wieńcowych serea, pod

względem  fizyologieznym, anatomo-patologiecznym
i klinicznym. (Tamże, 1883, Nr. 35—38).
Badania kliniczne nad arytmią serca w ogóle

aw szczególności przy wadach zastawek. (Pam.
tow. lek. warsz., T. LXXIX, 1883, str. 247—295,
400—587, 681—755, 5 tab.).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk Kowalew-
skiego, 1884, w 8-ee, str. nl. 1, 328, III i I nil,
VII tabl.

Toż, tamże, po rosyjsku. Diss. inaug., w 8-ce, str.
313, VII tab.

Pawlas Teodor, wychowaniec wszechni-
cy jagiellońskićj, kilkoletni asystent kliniki
chorób dzieci prof. Jakubowskiego, obecnie
asystent sanitarny w Chrzanowie.
Sprawozdanie z e. k. kliniki pedyjatrycznćj krak.,

w szpitalu św. Łazarza będącćj z r. 1875. (Przegl.
lek., 1876, Nr. 23). ;
Z kliniki pedyjatrycznój prof. Jakubowskiego

w Krakowie. Oparzenie naftą, krwotok śródjelito-
wy następowy; śmierć szóstego dnia choroby. (Tam-
że, 1876, Nr. 11).

Pawlicki Teodor, ur. r, 1850 w Warsza-
wie; ukończywszy gimnazyum w mieście
rodzinnóm, oddawał się naukom przyro-
dniczym na wszechnicy warszawskićj; na-
stępnie przeniósł się do Krakowa i tam
w r. 1879 dyplom doktora wszech nauk
lekarskich osiągnął. Obecnie przebywa
w Mielnicy nad Dniestrem. W  czasopi-
smach pomieszcza sprawozdania i streszcze-
nia z dzieł lekarskich franeuzkich.

Pawlikiewicz Piotr, spółczesny weterynarz
w Nisku w Galieyi.

Zaraza na bydło i środki przeciw nićj. (Dwutyg.
med. pub., 1878, str. 215—218, 228—232, 249—9251,
276—207). -
O rzezi bydła na prowincji. (Tamże, str. 357

16800: 00700 028
Urządzenia i zwyczaje w gminach, które za stałe

przyczyny rozszerzania chorób przenośnych u zwie-
rząt domowych uważać należy. (Tamże, 1879, str:
141—143). :

(Gaz. lek.,
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Zur Frage derAnsteckung und Entstehung des Milz-
brandes. (Oesterr. Monatschr. f. Thierheilk, 1881,
str. 101).

Pawlikowski Antoni, spółczesny lekarz
miejski we Lwowie.

Przepuklina pępkowa nabyta u dzieci i nowy spo-
sób leczenia takowej. (Służba zdr. publ., 1872, zesz.
10, str. 295—296).
O szezepieniu ospy krowićj. (Tamże, str. 450—457).
Gaz świetlny: 9 przypadków śmierci.  (Dwutyg.

med. pub., 1847, str. 7—8).
Ospa i środki ochronne pizeciwko niej. (Tamże,

str. 88— 91)..
Psy i kaganiec. Łowienie psów. (Tamże, str.

129—130).
O śmiertelności dzieci we Lwowie ze stanowiska

publicznej ochrony zdrowia. (Tamże, 192—196,
211—216, 237—240). .

Toż, w osob. odb. Kraków, 1877, w 8-ce, str. 13.
Kagańce i mikwa. (Tamże, str. 394—396).

Pawlikowski Karol, ur. 1833 r. w Rado-
miu, nauki lekarskie ukończył w Charko-
wie 1856 r. Przez czas jakiś był ordyna-
torem szpitala Dzieciątka Jezus; późnićj
udał się za granicę dla dalszego kształce-
nia się. Wróciwszy do Warszawy 1858 r.
wyrobił sobie wielką wziętość jako syfili-
dolog, został lekarzem szpitala św. Łazarza.
Um. 29 lipca 1875 r.
Nowy pogląd L. Hirsehfelda na przyczyny anato-

miezne, sprowadzające skrzywienia stosu pacierzo-
wego. (Tyg. lek., 1858, Nr. 3).
O szankrze. (Tamże, 1558, Nr. 19—21).
Kilka słów o cierpieniach systematu muskularne-

go w chorobie wenerycznej. (Tamże, 1858, Nr.
35, 36).
Podwójne zarażenie chorobą weneryczną, mamki

od dziecka i innego dziecka od tój samój mamki.
(Klinika, 1867, str. 409—412).

Jedno ze źródeł szerzenia się zarazy syfilitycznćj
po kraju. (Tamże, T. II, 1867, str. 96—101; 1868,
str. 215—217. TT. III, 1868, str. 86—90).
O udzielaniu się choroby syfilityecznćj kobietom

wiejskim, biorącym dzieci ze szpitala Dzieciątka Je-
zus na wykarmienie. (Gaz. lek., T. II, 1567, str.
441— 445, 415—481, 490—492).
Pod jego kierunkiem wyszedł: Wykład chorób

wenerycznych. (1874).

Pawlikowski Maksymilian Dyonizy, ur. r.
1835 w Kaliszu, do gimnazyum uczęszczał
w Ostrowiu, nauk lekarskich shichał
(1855—1860) w Wrocławiu. Obecnie zaj-
muje się wykonawstwem _lekarskićm
w Kempnie, w W. Ks. Poznańskićm.
De corporibus alienis in oesophago. Vratislaviae;

typ. R. Lucae, 1860, w 8-ce, str. 88. Diss. Ioan
" Rzecz o leczeniu ran postrzałowych na polu bitwy.
Wyciąg z dzieł Stromeyera i Lófflera. (Przegl. lek.,
163, Nr. 45—52; 1864, Nr. 1—8). :
Pawłowski Stanisław, lekarz powiatu du-

bieńskiego. i
Uwagi nad skutecznością wód mineralnych Dru-

skieniekich i stanem tego zakładu. Petersburg,
1847, w 8-ce, str. 16.. E

Pawłowski Wojciech, ur. 12 kwietnia 1853
r. we wsi Niecieplinie, w powiecie garwo-
lińskim gub. siedleckićj; nauki gimnazyal-
ne pobierał w Siedlcach, lekarskie w War-
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szawie. -«Obecnie jest lekarzem. w wojsku
rossyjskióm. ?

Spostrzeżenia nad chorobami tyfusowemi leczone-
mi w lazarecie wójskowym w Pułtusku. (Gaz. lek.,
1881, Nr. 41, 42).

Toż, w osob. odb. Warszawa, 1881, druk. K. Ko-
walewskiego, w 8-ce, str. 15.

Pągowski Aleksander, rodem z Apolino-
wa, stopień doktora medycyny otrzymał r.
1835 w Montpellier. ' i
Essai sur le diagnostic spócial et diftórentiel des

tumeurs de I'aine. Montpellier, Raht, 1835, w 4-ce,
str. 28. "These. ; :

* Pedemontanus Aleksy, ob. Siennik M.
i Sleszkowski S.

* Peima L. B. de Beinlema.
Loimologia sive historia constitutionis pestilentis

annis 1708—1713 per Thraciam, Sarmatiam, Polo-
niam, Silesiam, Daciam ete. ete. Viennae, 1714,
str. 328,

Pelikan Wacław, ur. na Litwie, początko-
we nauki odbywał w Mołodecznie, medy-
cyny uczył się w uniwersytecie wileńskim
a następnie w petersburskićj akademii.
Uzyskawszy stopień doktora medycyny
1816 r. został adjunktem kliniki chirurgi-
cznćj przy prof. Buschu. W r. 1817 po
śmierci Niszkowskiego objął katedrę chi-
rurgii i kliniki chirurgicznój w Wilnie,
a obok tych obowiązków od r. 1820 do 1825
wykładał anatomię opisową i medycynę
sądową. Za kuratorstwa Nowosilcowa, Pe-
likan został rektorem uniwersytetu i go-
dność tę piastował aż do zamknięcia tego
naukowego zakładu. Potem objął kiero-
wnictwo szpitala wojskowego w Moskwie,
zkąd 1845 powolany został do Petersburga,
jako dyrektor departamentu medycznego
w ministeryum wojny a obok tego od 1851
był prezydentem petersburskićj akademii
medyko-chirurgicznóćj, następnie prezesem
Rady lekarskićj cesarstwa i na tóm stano-
wisku pozostał aż do śmierci. Umarłwma-
jątku swym na Żmujdzi w lipcu 1873 r.
O pożytku szwu gwozdzistego (sutura celavata,

przy operacyi wargi zajęczćj. (Pam. tow. lek. wil.)
T. II, 1821, str. 51—61).

Historya arteryjno-krwistego guza (anevrisma)
grzbietowój arteryi członka męzkiego. (Tamże, str.
156—164). j

Historya narośli mięsnćj dziąseł zrakowaciałćj
(epulis eanerosa). (Tamże, str. 289—300).
Trzy przykłady przewiązania axteryj większych.

(Dziennik med. chir. i farmacyi, Wilno, 1822, T.I,
str. 28—71 (przewiązanie art. pachowój, art. głowy
wspólnćj, art. udowćj).
Przykład rozcięcia krtani i rurki powietrznćy (la-

ryngotracheotomia). (Tamże, str. 71—76).
Wiadomość o narzędziach chirurgicznych ostrych

z metalu Wooz robionych. (Tamże, str. 117—120).
O uleczeniu obrzękłości arteryjno-krwistey (anev-

risma popliteum) za pomocą uciskania. (Tamże,
1822, T. 1, str. 215—220). = A,
O zapaleniu żył (phlebitis s. venarum infiammatio).

(Tamże, 1828, T. II, str. 21—89).
Myologja czylinauka o muskułach ciała ludzkie-

go dla użytku uczących się w Cesarskim, Uniwersy-

Pągowski—Perkowski.

tecie Wileńskim. Wilno, nakład Fr. Moritza, 1823,
w 4-06, str. VII, 65, tabl. XIII.

- Pełka Franciszek Edward, rodem z War-
szawy stopień doktora módycyny otrzymał
5 sierpnia 1833 r. w Montpellier.

„, FKssai sur le rachitis, Montpellier, Julien, 1838,
w 4-ce, str. 20. ż

Pepłowski Adam Zenon, z Bursztyna
w Galicyi.

Diss. inaug. medieo-pract. De methodis morbum
aphrodisiacum curandi... reimpresa. Mosqnuae, typ.
Univ., 1843, w 8-ce. str. 36. Poprzednio tęż samą
rozprawę przedstawił i obronił w Wiedniu.

Perkahl Zygmunt, lekarz szpitala staroz.
w Płocku.

Zapalenie epidemiezne powłok mózgo-rdzeniowych.
(Gaz. lek., T. XXVII, 1879,.str. 21—24).
Dwanaście dni trwające wstrzymanie moczu. (Tam-

że, ser. II, T. III, 1883, str. 748.

Perkowski Seweryn, ur. w Warszawie
20 stycznia 1945 r.; szkolne nauki pobierał
w gimnazyum realnóm; w r. 1861 wstąpił
na kursa przygotowawcze do Szkoły Głó-
wnój, a z otwarciem tćjże w r. 1862 zapisał
się na wydział lekarski. Wyszedłszy za
granicę, odbywał od r. 1864 studya lekar-
skie w Paryżu, gdzie 22 grudnia 1869 r.
stopień doktora medycyny osiągnął. W po-
czątku r. 1870 osiadł w mieście Sćmur
(Cóte d'or) w Burgundyi. Jako lekarz
brał czynny udział w wojnie francuzko-
niemieckiój a w nagrodę zasług, dekretem
z 2 listopada 1871 r. przyznano mu prawa
obywatelstwa francuzkiego (naturalisation
extraordinaire et gratuite), W końcu r.
1872 zamieszkał w mieście Beaumont-sur-
Sarthe i tu sprawował obowiązki lekarza
obwodowego, członka hygieny publicznój
i lekarza drogi żelaznćj. W r. 1574 wró-
cił do ojczyzny a pokonawszy nie małe tru-
dności, powtórzył egzamina lekarskie r.
1876 w uniwersytecie warsz.; w r. 1877 zo-
stał ordynatorem w czasowym szpitalu
Czerwonego Krzyża w Warszawie; przy
końcu r. 1878 objął służbę ordynatora
w szpitalu ujazdowskim.
De la pneumonie rhumatismale.

haye, 1869, w 8-ce, str. 67. These.
Amygdalite unilatórale infiammatoire non spóci-

fique, terminće par gangrene. Paralysie unilatćrale du
AE palais et du pharynx. (Gaż. des hóp., 1873,

r. Ó t

Tae du nonveau-nó.
(Tamże, 1874, Nr. 107). ć
Jednostronne zapalenie migdałka niespecyficznego

pochodzenia, obumarcie. Jednostrone porażenie pod-
niebienia miękkiego i gardzieli, obrzęk głośni, obu-
stronne porażenie podniebienia miękkiego, gardzieli
i krtani, śmierć. (Gaz. lek., T. XVII, 1874, str.
246-—250).

Zółtaczkanoworodka. Uporczywe krwotoki. (Tam-
że, str. 277—281.)
Wiadomości o świetle, jego istocie, działaniu fizyc=

logieznóm. Zastosowanie terapeutyczne światłai cie-
mności. (Tamże, str. 295—300).

Paris, lib. Dela-

Hómorrhagie ineośrcible.



Pernaczyński—De pestilentia.

Zwiehnienie ścięgna główki długićj mięśnia dwu-

głowego ramienia. (Pam. tow. lek. warsz., 1875).

Godne uwagi następeze objawy rany postrzałowćj

kręgosłupa w okolicy szyjowćj. Rzecz odczytana

na. pos. Warsz. Tow. Lek. 19 listopada 1878. War-

szawa, 1878, dr. Gaz. lekarskićj, w 8-ce, str. 3,

1 nl. (osobn. odb. z Gaz. lek., 1878, T. XXV, str. 178,

181, 189, 199). ;
Toż po rosyjsku, w Wojenno-med'ecinskom Zurna-

le, 1879.
Przyczynek do usiłowań określenia czynności mó-

zgu w związku z objawami umysłowemi u człowieka.

(Pam. tow. lek. warsz. T. 74, 1878, str. 484—524.

O podskórnóm wstrzyknięciu chloroformu. Skutecz-

ność zastrzykiwań czystćj wody. (Tamże, T. 75,

1879, str. 260—264).
Rak prawój szczęki górnój. Rezekcya tójże. Na-

stępeze operacye plastyczne twarzy. Wyzdrowienie.

(Gaz. lek., T. XXVII, 1879, str. 151—152, 162—164).
Mały przyczynek do następstw rdzenio-kostnego

zapalenia kończyn. (Tamże; str. 191-105. I.

XXVII, 1879,
Raptowne a zupełne zaniewidzenie ehlorego zaszłe

w miesiąc po dokonanem odjęciu uda. (Tamże, T.

XXVI, 1879, str. 181—182, 191—194, 215—217).
Uretbro-cystotomia: wydobycie dwóch dużych ka-

mieni z pęcherza kobiety 78-letnićj; wyzdrowienie.

(Medycyna, 1880, Nr. 20).
Przecięcie gałązek nerwu uszno-skroniowego, jako

środek leczniczy przeciw uporczywemu nerwobólowi

szczękowemu. (Tamże, 1880, Nr. 40).

Przypadek ropniey wyzdrowieniem zakończony.
(Tamże, Nr. 40).
Rana postrzałowa stawu kolanowego, wyleczona

pod opatrunkiem Lister'a i opaską gipsową, prawie

bez miejscowych jakoteż ogólnych objaw ów i na-

stępowego zesztywnienia stawu. Rzecz odczytana

i demonstrowana na posiedzeniu Tow. lek. warsz.

d. 19 października 1880 r. (Tamże, 1880 Nr. 47).
Przecięcie gałązek nerwu uszno-skroniowego prze-

ciw uporezywym nerwo-bólom w rozgałęzieniach

nerwu szczękowego dolnego. (Rzecz czytana i przed-

stawiona na posiedz. Tow. lek. warsz., d. 6 wrze-

Śnia 1881 r.) (Medycyna, 1881, Nr. 38).

Trzynaście lat trwająca prosopalgia; naciąganie

nerwu szczękowego dolnego poniżój podstawy cza-

szki; resekcya jego gałązek końcowych od strony ja-

my ustnój. (Medycyna, 1881. Pam. tow. lek. warsz.,

1881, str. 769).
Pomyślne wyniki litotrypsii, litotomii i uretrotomii

wewnętrznój w związku z przebiegiem objawów go-

rączki moczowój. Przyczynek do badań klinicznych

nad postacią gorączkową zakażenia moczowego

w ogóle. (Medycyna, 1882, Nr. 18. Dodadek nad-

zwyczajny). ;

Nadliczbowa cewka przebiegająca prącie przy

cewce prawidłowo rozwiniętój. Uparcie powtarzają

cy się tryper tegoż potwornego przewodu. Operacya

usunięcia tój nadliczbowćj cewki prącia. (Rzecz

czytana i demonstrowana na posiedzeniu Tow. Lek.

"Warsz. d. 2 października 1883 r.). (Tamże, T. XI,

1883, str. 678).
Dobre skutki wydalenia (wyłyżeczkowania) szpi-

ku przy osteomyelitis kości długich. (Pam. tow. lek.

warsz., T. LXXIX, 1883, str. 659—630).

Pernaczyński Melchior, ur. r. 1834wKo-
bylinie, nauki gimnazyalne pobierał w Trze-

mesznie, do medycyny przykładał się od r.

1853 w Wrocławiu, późnićj w Gryfii.
De obstruetione alvi chroniea. Gryphiae, - typ.

Kunieke, 1860, w 8-ee, str. 31. Diss. inaug.

Pernus Melchior, około r. 1421 był leka-
rzem w Toruniu.

881

Borepiorać: IV, 192. Paprocki: Herby rye.
str. 5

Perzyna Ludwik, ur. w Krakowie r. 1742,
w r. 1786 przyjął profesyą w zgromadzeniu
braci miłosierdzia w Warszawie i tu r. 1790
został lekarzem w szpitalu św. Jana Boże-
go. W r. 1798 objął dostojeństwo przeora
w Kaliszu, Umarł w r. 1812.
Porządek życia w czerstwości zdrowia w długie

prowadzący lata. Ze wszystkich dzieł p. Tyssota
w jedno zebrany przez Perzynę. W” Kaliszu, w druk.
J. 0. X-cia M-ci Prymasa arcybiskupa gnieźnień-
skiego. Roku Pańskiego 1789, w 8-ce, str. 166.

Toż, w Supraślu, 1789, w 8-ce, str. 166.
Toż, w Kaliszu, 1793, w 8-ee.
Toż, w Łowiczu, 1799, w 8-ee, k. nl. 7, str. 175.
Anatomia krótko zebrana chcącym się uczyć lekar-

skióy i cyruliekióy nauki, lubo bez wyobrażeń, ale
dokladnie i z pracą napisana. Kalisz, w druk. Pry-
masa arcybiskupa gnieźnieńskiego, 1790, w 8-ce,
str.ZHs4; ZUD, LU.
Nauka położna krótko zebrana, eyrulikom poło-

żnym jako-tóż i babom czyli kobietom przy rozwiązaniu
rodzących położnie służącym dla wiadomości bardzo

potrzebna. Na pytania i.odpowiedzi ułożona. Ka-
lisz, w druk. Prymasa arcybiskupa gnieźnieńskiego,
1790, w 8-ce. str. 141, 6, 3. 4.

Nauki cyruliekiey i rótko zebraney t.j. nauki dla
chcących się uczyć cyrulickiey umiejętności dokła-
dnie napisaney. "Wszystkim oraz gospodarzom
i wszelkim zgromadzeniom tak duchownym jako

i świeekim nieuchronnie potrzebnóy,a dla łatwiejsze-

go każdego poięcia, w pytaniach i odpowiedziach
ułożonóy części III. Częśćl przez B. Lud. Perzynę.
Zakonu braci miłosierdzia napisana. Kalisz, w druk.

Prymasa arcybiskupa gnieźnieńskiego,1792,w8-ce,
str. 162. Ozęść II, str. 338. Ozęść III, 1798,
str. 280. ;

Sposób urzędowych relacyi z wyprowadzonych
wyzyi czyli oględzin ciał ludzi... opisywania, str. 40.

Lekarz dla włościan, czyli rada dla: pospólstwa
w chorobach i dolegliwościach naszemu kraiowi albo

właściwych, albo po większey części przyswoionych,
każdemu naszego kraiu mieszkańcowi do wiadomo-

$ei potrzebna, przez b. Ludwika Perzynę zakonu

braci miłosierdzia w narodowym ięzyku. napisana.

Tu następują wiersze Kochanowskiego „Slachetne

zdrowie i t. d.*, w Kaliszu, w druk. J. 0. X-eia JM-ci
Prymasa areybiskupa gnieźnieńskiego, 1793,w8-ce,
str. 391. Przydatek o lubieżney chorobie, str. 27.

Homilia do swoich braci zakonnych utwierdzające

iehwwierze objawionćj przeciw zaraźliwym tera-
śniAloSYch deistów mowom. Łowiez, 1796, w 8-ce

str, 40.

* Peschel Oskar.
Nauka o ludaeh (Ethnologia), przełożona z niemiec-

kiego pomnożona przez prof. d-ra T. Wisłockiego,

Warszawa, nakł. Spółki wydawniezój księgarzy

druk. S. Orgelbranda synów, 1876, w 8-ce, str. LV
648, VIII, I.

* Pessyna Ignacy, doktór medycyny,
profesor weterynaryi w Wiedniu (1766
do 1808).

Sposób leczenia morowój zarazy bydła rogatego

kwasem żelazno-solnym przez...., na ojczysty język

przełożony przez Jana Wodziekiego w akademii

aa medycyny doktora. Zamość, 1805, w8-ce,
str. 35.
De pestilentia. Exeusum Cracoviae, per H. Vieto-

rem, 1525, w 8-ce. -
Por. Wizer. i roztrz. nauk.
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Peszek może Piotr, w drugiój połowie
XIV wieku (1361) był lekarzem,

Por. Świeżawski: Pam. tow. lek. warsz., T. 75,
1879, str. 3.

Peszke Samuel, ur. 23 października 1779
r. w Budyszynie, nauki gimnazyalne po-
bierał w mieście rodzinnóm, do medycyny
przykładał się w wojskowój szkole medyko-
chirurgicznćj w Dreznie a późnićj w uni-
wersytecie Krfurtskim. Początkowo pełnił
służbę w wojsku saskićm jako starszy chi-
rurg szpitalów polowych; odbywał kampa-
nie r. 1806 i 1809, był w bitwach pod Jena,
Ratysboną, Fssling i Wagramem. Wstą-
piwszy do służby polskićj, 29 sierpnia 1811
r. mianowany został urzędnikiem zdrowia
klasy I w 10-m pułku jazdy Ks. warszaw-
skiego i w stopniu tym odbył kampanią do
Rossyi r. 1812. Był w bitwach pod Smo-
leńskiem i Możajskiem. Wzięty do nie-
woli, internowany był.w różnych miejsco-
wościach gub. saratowskićj a nakoniec
w Orle. Wróciwszy do kraju r. 1814, cza-
sowo zastępował fizyka powiatowego w Li-
pnie a następnie (1817—1885) sprawował
obowiązki lekarza obwodowego w Płocku,
gdzie 21 października 1837 r. życia dokonał.
Pozostawił w rękopisie trzy tomy pamię-
tników, dotyczących pobytu swego w nie-
woli rosyjskićj, Zawierają się tu luźne
opisy wydarzeń, osób, miejscowości, prze-
platane uwagami treści lekarskiej i ogólnćj.
Ciekawy jest ustęp o ranach zadanych
strzałami, któremi jeszeze w r. 1812 posłu-
giwała się część nieregularnój jazdy rosyj-
skiój.

Peszke Józef Emilian, wnuk poprzedzają-
cego, ur. w Kaliszu 19 lipca 1845, nauki
szkolne odbywał w mieście rodzinnóm,
a późnićj w Wrocławiu i Zgorzelicach
(Górlitz); do medycyny przykładał się
w Wiirzburgu i w Wrocławiu, gdzier. 187]
stopień doktora med, i chir. otrzymał. Wr.
następnym powtórzył egzamina lekarskie
w Dorpacie apo dwuletnićj wycieczce nauko-
wćj za granicę, promował się powtórnie do
stopnia doktora medycyny w Dorpacie w r.
1874, Osiadlszy w Warszawie, trzy lata
był lekarzem pomocniczym w odziale chi-
rurgieznym szpitala Dzieciątka Jezus, w r.
1817/8 sprawował obowiązki ordynatora
w szpitalu Czerwonego Krzyża w Warsza-
«wie, a od grudnia 1877 r. pełni służbę le-
karską, jako ordynator oddziału chirurgi-
cznego w Warsz, szpitalu dla dzieci.
W chwilach wolnych od zajęć obowiązko-
wych, z zamiłowaniem oddaje się rysowni-
ctwu; jest twóreą adresu jubileuszowego
dla J. I. Kraszewskiego od lekarzy pol-
skich. Od r. 1884 jest starszym bibliote-

Peszek—Petit.

karzem Tow. Lek. w Warszawie i prowa-
dzi w dalszym ciągu wydawnietwo niniej -
szego słownika, jest także współpracowni-
kiem wydawanego przez Hirscha Biogra-
phisches Lexicon der hervorragenden Aerzte
aller Zeiten u. V6lker.
Experimenteler Beitrag zu den neneren Unter-suchungen iiber das Wundfieber. Inaug. Dissert.Breslau, F. W. Jungfer, 1871, w 8-ce, str. 4ikarta 1.
Beitrdge zur kenntniss des feineren baus der wir-

belthierieber. Dorpat, 1874, Gliser, str, 64, 2 tb.
Rana postrzałowa stawu barkowego prawego.Wypiłowanie górnćj części kości ramieniowej. (Gaz.

lek., 1881, str. 297—301).
Synonimy przymiotu (Syphilis). (Pam. tow. lek.

warsz., T. LXXIX, 1883, str. 381—399).
Toż, w osob. odb. Warszawa, 1883, dr. K. Kowa-

lewskiego, str. 19. ,
Toż po czesku w Casopisć żeskych lekaifv, r. 1884,

Nr 4—11.
Peszkowski Tytus, ur. r. 1849 w Leżaj-

sku, nauki gimnazyalne pobierał w Rzeszo-
wie i Krakowie; do medycyny przez lat 5
przykładał się na wszechnicy Jagiellońskiej
a następnie doskonalił się wWiedniu. Po-
czątkowo praktykował w Drohobyczu, zkąd
wkrótce przeniósł się do Ropczyc, gdzie
dotąd pozostaje.

Kin Fall von Cataraeta traumatiea mit schneller und
yvollstindiger Heilung. (Wien. med. Presse, 1876,
str. 1260).
Fine Schulterlage bei einem Foetus hypermaturus

und Tetanus uteri. (Tamże, 1876, str. 1351).
Ein Fall von Flexorenkrampf der oberen Extremi-

taten. (Tamże, 1876, str. 1575).
Traumatisches Emphysem des Augenlides. (Tam-

że, 1980, str. 1090).
Peter Udalryk, w końcu XVII stólecia

praktykował w Wilnie; zostawił po sobie
znaczną bibliotekę.

Por. Kraszewski: Wilno, T. IV, 77.
* Peterka Jan.
Wykład systematyczny zarazy bydlęcćj w jój roz-maitych stopniach, postaci i połączeniach z innemizaraźliwemi chorobami, z dodaniem środków Szerze-niu się onćj zapobiegających, jako odpowiedź na tenprzedmiot przez Cesarza Austryjackiego i wielu mo-narchów, tudzież towarzystwa uczone na premią donajdokładniejszego wypracowania podany przez...praktycznego chirurga, lekarza weterynaryjnego,członka czynnego i honorowego wielu towarzystw

uczonych. Przełożył z niemieckiego |. N. Kurowskidla uzupełnienia dzieła swego pod tytułem: „Najno-wsze spostrzeżenia nad chorobami zwierząt domowychi t. d.* z dodaniem objaśnień zootomieznych i wykazu
obejmującego główne różnice międzynajniebezpiecz -niejszemi zarazami bydlęcemi, a mianowicie międzyzarazą bydlęcą, czyli: księgosuszem, zapaleniem Śle-dziony, karbunkułem, zarazą płue i zarazą pyska.
Warszawa, druk. Gałęzowskiego, 1833, w 8-ce, str.VII, 108, tab. II.
* Petersen Julian.
Rozwój historyczny terapii lekarskićj. PrzełożyłG. Fritsehe. Warszawa, druk. M. Ziemkiewiczai W. Noakowskiego, 1882, w 8-ce, str. 127.  Osobn.odb. z Medycyny, 1878, 1870, 1880, 1881.
* Petit Jan Ludwik, sławny chirurg fran-

cuzki, zawezwany był r. 1726 do Augusta
II do Białegostoku, gdy tenże wracając
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z.sejmu grodzieńskiego, niebezpiecznie za-
chorował na nogę. Rodzina królewska
na cześć Petitta w r. 1728 medal wybić
kazała.

Por. Raczyński Ed:Gabin. med. pol. III, str. 175,
Nr. 355. Starożyt. Polska, II, 1316. W Tygod.
lek., 1849, Nr. 46, czytam, że ulubiony chirurg na-
dworny Weiss, uczeń Petita, amputował palee wiel-
ki u nogi Augustowi II, pod wpływem leku usypia-

jącego.
Petrowicz K. J.
De'animi deliquiis et asphyxia. Vindohonae, typ.

Mechitar., 1833, w 8-ce, str. 68. Diss. inaug.

© cholerze. Lwów, 1848, w 4-ee, str. 3.

Petrycy Sebastyan, ur. r. 1550 w Pilźnie,
w województwie sandomierskióm, dzisiej-
szój (Gralieyi; stopnie filozoficzne osiągnął
w akademii krakowskiej w latach 1574
i15838. Jako członek kolegium mniejsze-
go wykładał nauki filozoficzne a po uroczy-
stóm otwarciu szkoły średnićj czyli gimna-
zyalnój w czerweu 1588 r. poruczono mu
klasę retoryki. W r. 1589 udał się za gra-
nieę w celu udoskonalenia się w medycy-
nie, w którój już poprzednio ćwiczył się
w Krakowie. W Padwie r. 1590 stopień
doktora medycyny uzyskał. _Zwiedziwszy
Belgią i Niemey, wrócił do Krakowa i tu
ubiegając się o miejsce w wydziale lekar-
skim, odbył dysputę 4 marca1591r. Nauki
lekarskie wykładał do r. 1603, w którym
przyjął obowiązki przybocznego lekarza
u kardynała biskupa krakowskiego Bernar-
da Maciejowskiego. W listopadzie 1605
udał siędo Moskwy z Maryną Mniszchówną,
zaślubioną carowi Dymitrowi. Gdy car
został zamordowany, Petrycy z wielu in-
nymi Polakami wtrącony do więzienia, po-
zostawał w nióm przez półtora roku. Do-
legliwości niewoli koił pracą naukową,
przekładając poezye Horacego na język
polski i spisując historyczne wypadki, któ-
rych był naocznym świadkiem. Po prze-
byciu różnych przygód i niebezpieczeństw,
wrócił do ojczyzny i objął znów miejsce
w wydziale lekarskim akademii krakow-
skićj, które na kilka lat przed zgonem opu-
ścił z powodu zatargów z rektorem.  Jakó
Jekarz wielkiego używał rozgłosutakznau-
kijak i z poświęcenia dla biednych, do
których z największą ochotą śpieszył, ma-
wiając: bogaty dziesięciu: Petrycych mieć
może, ubogi żadnego, Wzywany do woje-
wody łęczyckiego dla poratowania jego
zdrowia, zaproszeniu odmówił, ze względu
na kilku'rzemieślników chorych, którzyby
po sobie wiele sierot pozostawili. Lud tóż,
opłakująć stratę jego, wółał: Już po nas,
kiedy Petrycy nie żyje. Znakomity ten
przyjaciel ludzkości wyprzedził swoją epokę
śmiałem odwoływaniem się do Zygmuń-
taIII za usamowolnieniem. włościan. Gtor-
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liwy. o dobro oświaty w. kraju, zapisem spo-
rządzonym 12 maja 1620 r. a potwierdzo-
nym przez biskupa Marcina Szyszkowskie-
go 15 grudnia 1621 r. przekazał ówczesnych
złotych 6,600 kapitule św. Anny na utrzy-
manie historyografa, aby ten . ważniejsze
wypadki zagraniczne i krajowe spisywał.
Inną część zapisu przeznaczył na wsparcie

dwóch ubogich uczniów. Umarł 7 grudnia
1DZO TAR: 2%
De natura, causis, symptomatibus morbi galliei
ejusque euratione. Quaestio: an morbus gallicus cor-
ruptela totius substantiae jecoris, ex oceursu vene-
reae virulentiae eontracta, antiquo seculo ineognita,
Yariis miserandisque. symptomatibus aegrum afi-
ciens, methodo a veteribus medicis praescripta ex
natura morbi, aegri viribus, partibus affeetis, indi-
cationibus sumptis, praesidiis partim ratione partim
experientia inventis, sola ratlone, exelusa prorsus
experientia administrandis, curandus sit nec ne?
apud celeberrimam totius Poloniae academiam erae.
ad disputandum proposita. Craeoviae, Lazar., 1591,
w 4-ce, str. 23. Ded. Sylvestro Roguski apud regi-
nam pol, Paulo Novicampiano apud Leopolienses,

- Stanislao Bartholano apud Sendomirienses philoso-
phis et medicis.

Polityki Aristotelesowey to jest rządu rzeczypo-
spolitey z dokładem ksiąg ośmioro. Pożyteczne, nie
tylko pospolitemu człowiekowi, który ztąd może wie-
dzieć, jako się ma w Rzeczypospolitey sprawować,
jako ma swoim przełożonym poddaność oddawać, ja-
ko się ma z swemi własnemi sprawami do pospolite-
go pożytku przychylać: ale tóż więcój ludziom prze-
łożonym jako się mają z poddanemi obchodzić, jako
buntow y niezgody uchodzić, jako niedostatkom,
zbytkom zabiegać, jako dostatnią spokojną Rzeczpo-
spolitą czynić. Przydane są do każdego rozdziału
przestrogi, które krótko rzeczy trudniejsze ułaeniają.
Przydatki też są położone na końeu ksiąg: częścią
dla dołożnieyszego wyrozumienia rzeczy w księgach
zamknionych; częścią dla zaostrzenia dowcipow
ludzkich, potrzebne. Kraków, w druk. Symona Kem-
piniego, 1605, fol. Cz. I, k. nl. 9, str. 472, rejestru k.

"nl. 3. Oz. LI, str. 421, rejestru k. nl.-5. Ded. Zygmun-
towi III, nadto każda księga przypisana innój osobie.

Ethyki Aristotelesowey to jest jako się każdy ma
na świecie rządzić z dokładem ksiąg dziesięciorga.
Pierwsza częśćw którey pięcioro ksiąg. Pożyteczne ka-
żdemu nietylko do poczciwego na świecie życia, ale też
aby ezłowiek każdy wiedział, którym sposobem ma
przychodzić do najświętszego na świecie błogosławień-
stwa y szczęścia. Przydane są do każdego rozdziału
przestrogi, które trudnieysze rzeczy krótko wykładają.
Przydatki też są położone na końcu ksiąg każdych,
dla gruntownieyszego rzeczy w księgach tknionych
wyrozumienia, częścią dla zaopatrzenia doweipów
buynieyszych potrzebne. Kraków, w druk.Macieja
Jędrzejowezyka, 1618, fol., str. 408, 10 kart rejestru
iprzy każdey księdze karty dedykacyjne. (Część
druga mająca zawierać pozostałe pięć ksiąg, z druku
nie wyszła). : :
Oekonomiki Aristotelesowey to jest rządu domo-

wego z dokładem księgi dwoje, w których się może
nauczyć każdy gospodarz, jak się obchodzić z żoną,
z dziećmi, z czeladzią, z majętnością. Na końcu
ksiąg jest przydatek, w którym się szerzóy i łacnićy
dokłada, co do teyż materyi należy. Powtóre wyda-
ne, poprawione i w wielu rzeczach potrzebnych przy-
czynione. Kraków, w druk, Macieja Jędrzejowczy-
ka, 1618, fol. stt. 185, prócz przedmowy i rejestrów.

Horatius Flaccus. w trudach więzienia moskiew-
skiego na utulenie żalów przez... nie tak namyślnie
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jak w niewoley tęskliwie w lyriekich pieśniach za*
warty, z pokazaniem trzech rzeczy: 1) niektórych lu-
dzi wielkich enot zalecenie; 2) łaeno domyślny wy-
kład wszystkich od i epodow Horacego; 3) kształt
naśladowania poetów snadny. Kraków, w druk. Ba-
zylego Skałskiego, 1609, w 4-ce, k. nl. 100.

Instruetia abo nauka, jak się sprawować cza-
su moru. W  któróy się zamyka: 1) Ochrona,
jako się ochraniać morowego powietrza; 2) Leczenie
wszystkich niemal przypadkow w nim, gdzieby kogo
opanowało. Dla prostych napisana, krom diskursów:
przez... Kraków, w druk. Mikołaja Loba, 1613,
w 4-ce, k. nl. 20. Przypis. Kasprowi Gutteterowi,
Joachimowi Qzepielowskiemu i wszystkićy Radzie
krakowskićey.

Doctor Seb. Petricius Doetori Gregorio Skrobko-
wicz Jure consulto, eonsuli eracoviensi, zoilo Suo
sanam mentem preeatur. W 4-ce, b. w. m.d.ir.
W rękopisie zostawił: *
Historiae moseoviticae libri tres. (Znajduje się

w bibliotece hr. Tarnowskich w Dzikowie).
Krótki obraz pochwalny po zgonie 9 stycznia 1608

r. nastąpionym w Krakowie Bernarda Maciejowskie-
go, arcybiskupa gnieźnieńskiego i kardynała. (Wy-
drukowany w XIV tomiku wizerunków naukowych).
Miał nadto przełożyć Psałterz Dawida.
Niektóre jego wiersze rozproszone są

tych ówezesnych dziełach.
Zywiecki Jam, senior szkoły Panny Maryi, napi-

sał: Trenodia in obitum Seb. Petricii. Cracov., An-
dreov., 1626. !

Por. Sołtykowicz: str. 398—415. Siarczyński: II,
69. Muczkowski Stat.: 226. Muczkowski: Ręko-
pish Radzymińskiego: str. 50. Bentkowski: I, 322,
324, II, 39—41. Starowolski: Mon. sarm. str. 82,
Heeatónt, N. LXXXV. Gąsiorowski: 1, 306-314.
Oettinger: str. 202—209, -. - *

Petrycy Jan Innocenty, syn Sebastyana,
ur. we Liwowie, stopnie filozoficzne: osią-
gnął w Krakowie; jako bakałarz nauk wy-
zwolonych wykładał w r. 1598 topica Cice-
ronis. W Bononii osiągnął stopień dokto-

po rozmai-

ra medycyny; w czasie swych studyów,
tamże był radeą oddziału polskiego; W kwie-
tniu 1620 r. wcielony został do wydziału
lekarskiego akademii krakowskićj i zaraz
w roku następnym, w duchu zapisu swego
ojca, objął posadę historyograta, nadto po-
ruczono mu katedrę wymowy, z ustano-
wienia Tylickiego. Jako profesor medy-
cyny wykładał w r. 1627 1 fen canonis
Avieennae. W r. 1634 był dziekanem wy-
działu lekarskiego, a nadto piastował go-
dność rajcy m. Krakowa. Jako lekarz
wielbiony był z biegłości i poświęcenia dla
cierpiących. Umarł 31 maja 1641 r.

Quaestio de hydrope pro loco in alma univ. erac.
inter Med. Dres possidendo, publice ad disputandum
proposita 4 nonas Apr., 1620. Oracoviae, in off. typ.
Fr. Cesarii, w 4-ce, k. nl. 6.

Historia rerum in Polonia gestarum a. 1620, recens-
in acad. erae. annnatim ad serae tantum posteritatis
memoriam, instituta, nune tamen permissu superio-
rum in lucem edita. Cracóviae, ex oft. typ. Fr. Cae-
sarii, (1622), w 4£-ce, str. 77.
Rerum in Polonia ac praecipue belli cum Osmano

Turearum imperatore gesti finitique historia. A. 1620
et 1621. Craeoviae, in off, And. Petrieovii, 1637, fol.
str. 136. Ded. M. Szyszkówskiemu.

Petrycy—Petrykowski.

Historiae moschoviticae libri tres. (Oracov. Andr.
Petrieovius, 1641), w 4-ee, str. 152. (Pierwsza i druga
księga cała, trzecićj początek).

Palaestra oratoria sive imitatio Ciceronis faceta per
quatuor orationes in L. Sergium Catilinam eique
additus modus imitandi Ciceronem, et quatenus ex
aliquot Cieeronis orationibus, leuiter aliquis exerci-
tatus. plurimas orationes deducere possit. Cracoviae,
ex off. typ. Fr. Cesarii, 1624, w 4-ce, k.51.

Comitia sapientum. Pars prima. QOracoviae, ex
oft. typ. Fr. Caesarii, 1628, w 4-ce, k. 5, str. 145.
Ded. Georgio duei in Zbaraz, castellano eracoviensi.

Prineeps polonus seu institutio primarii et in excelsa
familia editi javenis in Republica Polona; ad ill. D.
Prineipem Vladislaum Dominieum, dueem in Ostro
et Zasław, comitem in Tarnow. QCracoviae, in off.
Fr. Cesarii, 1633, w 4-ce, str. 109. ,

Praeservatio abo uchrona powietrza: morowego, je-
dnemu na przestrogę przez.... napisana; a za namową
przyjaciół dla pożytku pospolitego, nieeo przydawszy
y poprawiwszy prosto od ręki do druku podana. Kra-
ków, w druk. Seb. Fabrowica, 1622, w 8-ce, k. nl. 10.
Kosztem fundacyi Bartłomieja Nowodworskiego.

Powietrze zdrowe albo nauka jako się sprawować
czasu morowego powietrza, przez.... r. 1622 napisana
a teraz na przestrogę pospolitemu ludowi ku zacho-
waniu zdrowia dobrego podana. Kraków, w druk.
akad., 1739, w 12-ce, k. nl. 23.
Tego dziełka przedruk znajduje się od str. 145

w piśmie X. Dominika Frydrychowieza: „Duchowne
morowego powietrza lekarstwo. Kraków, w druk.
akad., 1705, w 4-ce*. A także w innóm: Nauka
krótka o powietrzu morowem. Przemyśl, w druk.
S. J., 1770, w 12-ce, k. nl. 61 (od k. 22—32).
O wodach w Drużbaku y Łęckowóy. O zażywaniu

ich y pożytkach przeciwko którym chorobom są po-
mocne. Kraków, w druk. Andrzeja Piotrkowczyka,
1635, w 4=ce, str. 48. Przypis. Stan. Lubomirskie-
mu. Do powyższego dziełka wyszedł w r. 1640.
w 4-ce, Przydatek, zawierający str. 11.

Sebastyana Sleszkowskiego o lekarstwiech do-
ktora, tajemnice w sztuce lekarskićj przez Innocente-
go Petrycego na polskie przełożone. W 4-ce, b. w.
m. d. i r.

Mowa miana w kościele św. Anny, na pogrzebie
Bartłomieja Ptaszyńskiego (na uliey Grodzkićj 13
czerwca 1625 r. w kłótni zabitego).

Kronika polska, wraz z innemi jego dziełami, za-
ginęła w rękopisie.

Qześć cieniom jego oddał T. Canevesi (Bustum J.
I. Petricii sive oratio in ejus funere. Oracoviae, 1641,
mense Junio) i J, Unikowski (Lachrymae Galeni ad
lugubre Cenotaphium Cl. D. J. I. Petrieii. Cracoviae,
1641. d. 10 Jun). J. Majer podał w Roczn. wydz.
lek. (1841, T. IV, str. 49—78) dokładną wiadomość
o życiu i pracach tego zasłużonego męża, a nadto
5 wspomnienie o nim w Przyjacielu ludu, 1842,

str. 65.

„Por. Roczn. wydz. lek., IV, 49. Soltykowicz: str.
415—429. Siarczyński: II, 71. Wiszniewski: VII,
459, IX, 564. Gąsiorowski: II, 169. Malagola:
str. 31.

Petrykowski Aleksander Bonifacy Kon-
stanty, ur. w Tomaszkowie pod Olsztyn-
kiem w Prusach Królewskich, do medycy-
ny przykładał się w Królewcu i w Gryfii
itu 16 grudnia 1848 r. dyplom doktorski
uzyskał. i
De plica polonica. Greifswald, typ. Kunike, 1848,

w 8-ce, str. 30. Diss. inaug. ł



Petsch—Piątkowski.

* Petsch J. Chryz. W. (z Berlina).
Naturalny sposób leczenia za pomocą jabłeczniku,

mlókaiwody. (Tłum. z 10-go niem. wyd.). Kraków,

1850, w 8-ce, str. 80.
Petycya Towarzystwa lekarzy galicyjskich w spra-

wie reformy szkolnćj, Kraków, nakł. prof. dr. Jani-
kowskiego, druk. Fr. Pobudkiewicza. (A. Koziań-
skiego) 1880, w 4-ce, str. 4.  Osobn. odb. z dwutyg.

med. publ., 1880, str. 280.

Peyson Benedykt, ur. 21 marca 1802 r.
w Opatowie, początkowe nauki pobierał

w Słupi i Koprzywnicy, średnie w Kiel-
cach. Dwa lata był nauczycielem w li-
ceum kieleckióm. Nauk lekarskich od r.
1826 słuchał w Warszawie. W r. 1831
pełnił służbę w warszawskich szpitalach
wojskowych, W styczniu r. 1882 udał się
do Berlina i tam 12 grudnia t. r. stopień
doktora medycyny i chirurgii otrzymał.

Amputationis brevis adumbratio. Berolini, typ.
Nietackian's, 1832, w8-ce, str. 50, k.nl. 8. Diss.
inaug.

Pfaffius (z Holowaniewska).
Niezupełnie rozwinięte części rodne męzkie. (Tyg.

lek., 1865, Nr. 21).

Pfau Feliks, doktór filozofii i medycyny,
profesor akuszeryi we Lwowie, dziekan
wszechnicy lwowskićj, lekarz w zakładzie
położniczym szpitala powszechnego we
Lwowie, um. r. 1854.
Zasady sztuki położniczćj dla niewiast tejże sztuce

się oddających. Lwów, Stanisławów, Tarnów, na-
kładem J. Milikowskiego, 1888, w 8-ee, str. VIII,
286. (Dla Pfaua tłómaczył J. J. Szczepański z nie-
mieckiego dzieła Naegelego). Ocena w Pam. Nauk.
Krak. 1837, T. TI, str, 138, ;

Vierlinge. (Oesterr. med. Wochenschrift Nr. 7,
1844 r.).

Drastische Wirkung des Narcissus potticus (weisse
Narcisse). (Tamże, Nr. 30. 1844).

Sechstigiger Sprachverlust in
Sturzes. (Tamże, Nr. 29, 1844).
Ganz verschlossener Scheidenmund; Schwanger-

schaft beim viertigigen Geburtsaete, vollkommnen
conglutinirter Muttermund und Beendigung der Ge-
burt mittelst der Zange. (Neue Repert., I Jahrg.,
1845, Nr. 7, str. 82).

Pharmacopoea castrensis et nosocomialis exXer-
citus nationalis. Varsoviae, 1794.
Pharmacopoea regni Poloniae auetoritate Ministerii

Administrationis rerum internarum et disciplinae
publicae, edita a Consilio Supremo Sanitatis. Var-
soriae, in typ. juxta Novolipium, 1817, wś ee, k. 4,
str. 184, k, n. 1. 17.

Pharmacopoea rossica (a N. Karpinsky elaborata;
et Pharmacopoea fennica). Ed. nova auetior. Li-
psiae et Soraviae, 1821, w 8-ce.
Pharmacopoea regni Poloniae, auetoritate mini-

sterii administrationis rer. internar. et disciplinae
publicae edita a Consilio Supremo $anitatis. Lipsiae
et Soraviae, 1821, w 8-ce.

Toż, edycya Medioliani, 1825, w 8-ce.
Pharmacopoea castrensis polonica.

w druk. publ. 1831, w 16-ee, str. 3, 63.

Piasecki Franciszek Ksawery, rodem
z Grzegorzewa, chirurg batalionowyw woj-
sku polskióm, stopień doktora medycyny
otrzymał w Montpellier 7 maja 1834 r.

SŁOWN. Lek. POL.

Folge eines
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Dissertation sur la póritonite puerpórale. Mont-
pellier, J. Martel, 1834, w 4-ce, str. 35. These.

Piasecki J. Albert, syn emigranta, ur.
w Chatillon en Barois (Nióvre), spółczesny
lekarz przy rządowćj fabrycetytoniu w Ha-
wrze, stopień doktora medycyny osiągnął
w Paryżu r. 1864.

Hygidne de la elasse ouvriere du Havre au point
de vue de Taleoolisme. Paris, Bonaventure, 1864,
w 4-ce, str. 60. "Those.

Influence des manufactures de tabaes sur la men-
struation, sur la grossesse, sur la santć des nou-
yeau-nós. (Revue d'hygitne, 1882. Abeille mód.,
1882, Nr. 40).

Piasecki Wenanty, ur. 16 lipca 1882 r.
w Magdalówce, w obwodzie tarnopolskim;
ukończywszy nauki gimnazyalne we Lwo-
wie, r. 1858 zapisał się na wydział prawny
wszechnicy lwowskićj. Juata 1859—1861,
dla poratowania zdrowia, przepędził w za-
kładach przyrodo-leczniczych w Szwaj-
caryi i Niemczech. W r. 1862 rozpoczął

- ścisłe nauki lekarskie w uniwersytecie ja-
giellońskim; dwa lata następne przebył
w Pradze czeskićj, gdzie obok medycyny
z zamiłowaniem zajmował się gimnastyką.
Wróciwszy do Krakowa, został nauczycie-
lem gimnastyki w szkole miejskićj a ró-
wnocześnie prowadził dalsze swe studya le-
karskie. W r. 1867 powołany został do
Lwowa, gdzie objął kierunek nowo zawią-
zanego towarzystwa gimnastycznego ,„S0-
kótć*, W r. 1870 złożywszy ścisle egzami-
na lekarskie w Krakowie, rozpoczął zawód
lekarski jako kierownik zakładu wodo-le-
czniczego w Kisielu pod Lwowem. Po 10
latach pobytu tamże, przeniósł się do Za-
kopanego, gdzie w r. 1880 urządził własny
zakład przyrodo-leczniczy. W r. 1879 za-
wiązał we Iiwowie towarzystwo hydropa-
tów, którego był pierwszym prezesem.

Słownietwo gimnastyczne polskie. Lwów, Wild,
1866, w 16-ce, str. 32.

Stosunek hydroterapii do innych metod leczenia.
Lwów, nakładem tow. hydropatów, 1880, w 8-ce, str.
37. Ocena w Przegl. lek., 1881, Nr. 36.
, O kąpielach parowych i słoneczno-powietrznych
i o zakładzie hydropatycznym w Zakopanem. (Przegl.
lek., 1881, Nr. 2, 4). :
Zakładwodoleczniczy (hidryatryczny) w Zakopa-

nem, wsi położonej w starostwie Nowotargskim,
u podnóża Tatrów. Kraków, nakł. autora, druk Wł.
L. Anczyca, 1880, w 8-ce, 4 k.

Zakopane, stacya klimatyczno-lecznicza z zakła-
dem przyrodo-leczniczym. Kraków, nakł. autora,
druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1883, w 8-ce, str. 19.

Piątkowski A.
Zoonomia czyli sztuka leczenia chorób wewnę-

trznych i zewnętrznych, właściwych koniom, bydlę-
tom rogatym, oweom, świniom i psom, podług naj-
lepszych postrzeżeń i doświadczeń wydana. przez....
Kraków, w druk. Gróblowskiej, 1809, T.I, str. 304.
T. II, str. 148.

Piątkowski Donat, Ks. Z. K., nie lekarz.
Na wściekliznę pewne i doświadczone lekarstwo

podał do druku dla pożytku powszechnego... Brody

25
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nakł. autora, druk J. Rosenheima, 1878, w 8-ce,
strali> .

Piątkowski Franciszek, rodem ze Stani-
sławowa.
De aquis ferratis regni Galiciae.

w 8-ce, str. 21. Diss. inaug.
*_Pidoux.
Studja nad suehotami opowiedział w streszczeniu

Adam Bućkiewiez. Warszawa, M. Orgelbrand, 1875,
w 8-ce, str. 236. :
Wskazania terapeutyczne i leczenie suchot płuc-

nych. Podał A. Sokołowski. (Medycyna, 1874,
Nr. 28, 29).

Viennae, 1834,

Piechowski (Piechovius) Szymon, doktór
filozofiiimedycyny, profesor akademii za-
mojskićj, w latach 1611, 1618, 1614, 1616,
1618, 1619, 1623, 1624 dostojeństwo re-
ktorskie piastował. a

Narrationes, sententiae, similia, ex libris M. Tullii
Qieeronis pro usu studiosorum analogiae in acade-
mia Zamoscensi. Oollectore Simone Piechovio... Ża-
mosci, in typ. academiae, exe. M. Lenscius, 1611,
W 4-=0e.

Por. Łukaszewicz: I, 22, II, 39. Jocher: I, 90.

Pieculewicz Mateusz.
De herniothomia. Vilnae, typ. Zymel et Manes,

1823, w 8-ce, str. 44. Diss. inaug.

Pieczonka, rodem z Litwy.
De lethalitate vulnerum eordis. Regiomonti, 1799.
Por. Mianowski: Zasady med. sądowej, str. 117.

z Pieczychościa Leonard, doktór medy-
cyny, stopień bakałarza nauk wyzwolonych
otrzymał w Krakowie r. 1494. Był pro-
boszczem skarbimierskim, kanonikiem kra-
kowskim, lekarzem nadwornym Zygmun-
ta I. Um. r. 1518. Bawiąc w Wilnie
podczas wyprawy wojennćj przeciw Mo-
skwie, przepowiadał z gwiazd królowćj
Barbarze Zapolskićj pewne zwycięztwo.
Król Zygmunt I w liście pisanym z Wie-
dnia 15 czerwca 1515 r. poruczał jego opie-
ce zdrowie swój małżonki.

Por. Muczkowski: str. 118. Łętowski: Katalog bi-
skupów... III, 444. Roczn. wyd. lek. III, 437.
Wiszniewski: IX, 495. Gąsiorowski: O kanonikacie...
str. 28.. Grabowski: Star. wiad. o Krak., str. 223.
Oettinger: str. 98.

Pieczyński Teofil, ur. w Uniejowie 20 lu-
tego 1810 r., nauki szkolne pobierał w Ka-
liszu i w Krakowie; w r. 1827 zapisał się
na wydział lekarski uniwersytetu wileń-
skiego; w r. 1828 przeniósł się do Warsza-
wy. W r. 1830 został porucznikiem 9 pul-
ku piechoty. Opuściwszy kraj, przykładał
się do nauk lekarskich w Paryżu i tam 30
marca 1837 r. stopień doktorski osiągnął.
Przez lat 20 zajmował się wykonawstwem
lekarskióm we Francyi: w Bayeux (Nor-
mandya), Lurcy-Levy (Allier), nakoniee
w Saneoins (Cher). W r. 1857 wrócił do
ojczyznyiosiadł w swój majętności Ro-
żniatowie, w gub. kaliskićj, gdzie przewa-
żnie oddaje się rolnietwu. Si

Essai sur la fióyre puerpórale ćpidemique. Paris,
Rignoux, 1837, w 4-ce, str, 24. Those. |

Piątkowski—Pieniążek.

Piegłowski ob. Pigłowski.
Piekarski Franciszek, rodem z Mińska

Litewskiego.
De maxillae inferioris amputatione et partiali

exstirpatione. Vilnae, 1826, typ. Scholarum Piarum,
w 8-ce, str. 25. Diss. inaug.

Piekarski Józef z Irkucka.
O pokarmie dla dzieci. (Gaz. lek., T. XXI, 1876,

str. 75—76, 90—92, 107—108).

Pieniążek Krzysztof.
Hippika albo sposób poznania, chowania i stano-

wienia koni przez Chrzysztofa Pieniążka. Pisana a.
D. 1607, w 4-ee, str. 32, druk gocki, drzeworytów 5.

Drugie wydanie t. r. przez Krzysztofa Pieniążka.
Ozdoby są tylko na tytule i to odmienne od ozdób
1-go wydania, dalsze strony (liczba ich ta sama) są
obwiedzione liniami.

Por. Wiszniewski: VI, 94, VIII, 141.
1839, T. 48. str. 155.

Pieniążek Przemysław, ur. w Warszawie
2 listopada 1850 r., początkowe nauki po-
bierał (1861) w mieście rodzinnóm, gimna-
zyalne w Krakowie (1863—1869)us.Anny,
Do medycyny przykładał się od r. 1869
w Krakowie i tam r. 1874 stopień doktora
wszech nauk lekarskich otrzymał. W la-
tach 1875—1878 doskonalił się w naukach
lekarskich w Wiedniu, oddając się prze-
ważnie laryngologii; w r. 1877/8 pracował
w klinice prof. Stórka jako jego asystent.
Od r. 1879 jest docentem laryngologii na
wszechnicy krakowskićj,

Kilka przypadków nowotworów mięsakowych (sar-
coma) i przerzutów tychże. Rozpr. i spr. z pos. wyd.
mat. przyr. ak. umiej., T. I, 1874, str. 86—121.

Działanie apomorfinu jako leku wykrztuśnego.
Z kliniki prof. Korezyńskiego. (Przegl. lek., 1875,
Nr. 19, 22, 24).

Untersueliungen itber die Empfindlichkeit der La-
rynxschleimhaut. (Wien. med. Jahrbicher, 1878,
str. 481—484., posz. 4).

Zur Casuistik der chronischen Blennorrhóe der obe-
ren Luftwege. (Wien. med. Bliitter, 1878, Nr.17, 19).
Ueber die Ursachen und die Bedeutung der

niiselnden Sprache. (Tamże, 1878, Nr. 23, 24).
Einige Falle von Nasenpolypen und deren Entfer-

nung mit derStahlschlinge. (Tamże, 1878, Nr, 28, 29).
Ueber interessante Falle von Kehlkopferkrankun-

gen. (Tamże. 1878, Nr. 33, 34, 35).
Uwagi nad mechanizmem zamknięcia głośni chrząst-

kowój w ehwili wydawania głosu w stanie zdro-
wia i nad zboczeniami w tymże. Rozprawa habila-
tacyjna. przysłana wydziałowi lekarskiemu uniw. jag.
w r. 1878, nie drukowana. Późnićj weszła do części
fizyologieznćj dzieła następującego.
Laryngoskopia oraz choroby krtani. Kraków,

nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca, 1879, w 8-ce,
str. X, 608, VI i 15 tabl. Dzieło uwieńczone, r. 1881,
K tow, lek, warsz. nagrodą imienia T. Chałubiń-
SKkleg0.

Przypadek włókniaka wychodzącego z tylnój ścia-
ny gardziela częściowo operowanego. (Przegl. lek.,
1879, Nr. 11).
Dwa przypadki tracheotomii w dyfterii. (Tamże.

1879, Nr. 48, 49).
Neurosen des Keklkopfes. (W dziele Stórka wy-

danóm w r. 1880 w Stuttgardzie p. t. Klinik der
Krankheiten des Kehlkopfes, der Nase und des Ra-
chens. Rozdział XXIVi str. 368-—396).

Wizerunki...



Pieńkiewicz—Pietrzykowski.

Ueber einige irteresante Fille aus derlaryngosko-
pischen Praxis. (Wien. med. Blitter, 1881, Nr.
1=5, 69,11, 14, 154 16, 18).

j O duszności, Wykład miany w Tow. lek. na po-
siedzeniu 18 czerwca 1881 r. (Przegl. lek., 1881,
Nr. 48 —51). :

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw., 1881,
w 8-ce, str. 27.
Nowotwór zatykający światło tehawiey, wypalony

przez ranę tracheotomijną; wyzdrowienie. (Przegl.
lek., 1884, Nr. 2).

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw., 1894,
w 8-ce, str. 10.

Pieńkiewicz Adam, lekarz i poeta, rodem
z Litwy, ukończywszy nauki lekarskie
w Wilnie, praktykował w Wilkomierzu,
umarł w Kłodawie 27 stycznia 1879 r. Pi-
sał pod pseudonimem Rustejki.
Wybór poezyi z pisarzów polskich, z dołączeniem

uwag o istotnóm źródle, duchu i eelu prawdziwej
poezyi. Wilno, Zawadzki, 1835—1836, w 12-ce.
T. I—VII. str. LVI, 132, nl. 18; 282, nl. 8; 208, 23,
nl. 10; 199, nl. 3; 206, ni. 10; 230, nl. 10.
Odpowiedź na recenzyą pisma pod tytułem: Wy-.

bór poezyi zpisarzów polskich ete.
wadzki, 1836, w 8-ce, str. 28.

Bojan, część pierwsza na r. 1838. Wydawca Ru-
stejko. Wilno, nakł. wydawcy, druk. S$. Blumowicza,
1838, w 12-ce, str. 250. (Pismo zbiorowe).

Pieśni nasze. T.1. Batowy szlaki królowa Ja-
dwiga z dołączeniem wielu innych poezyi przez Ada-
ma herbu Trąb Rustejko. Wilno, T. Głliieksberg,
1848, w 8-ce, str. 124.
Nadto przełożył pienia Tomasza Padurry. Lwów,

1842 r. 3

Pieńkowski Kazimierz, ur. 4 marca 1803
r. w Żelechach, w Komżyńskióm, szkolne
nauki pobierał w Komży, Kukowie i War-
szawie; w r. 1828 przyjął obowiązki nau-
czyciela prywatnego. W r. 1830 wszedł
do 10 pułku piechoty. Opuściwszy kraj
rodzinny, oddał się naukom lekarskim
w szkole przygotowawczćj w Poitiers a na-
stępnie w Paryżu, gdzie 26 czerwca 1849 r.
stopień doktora medycyny osiągnął. Na-
stępnie osiadł w Limours (Rambouillet),
gdzie dotąd zajmuje się wykonawstwem le-
karskióm, ciesząc się uznaniem publiczno-
ści i władzy (3 medale srebrne w latach
18538, 1856, 1861; jeden złoty w r. 1866).
De la nćvralgie en genćral. Paris, Rignoux, 1849,

w ś-ce, str. 79. Thóse. ź
Kilkanaście artykułów w dzienniku: Rópertoire

universel de la módecine dosimetrique, wydawanóm
przez Burggraeve'a w Brukselli (1881, poszyt wrze-
śniowy i listopadowy).

Piepes Salomon (Galicianus Leopoliensis).
De paedeotrophia. Vindobone, 1832. Typis An-

tonii de Haykul, w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.

Piepes Simon. rodem ze Lwowa.
De regimine infantum. Tieini, Fasius, 1835, w 8-ce,

str. 51. Diss. inaug.

Pierożyński Mateusz, rodem z Podola.
De bydrarthro. Vilnae, typ. Zymelii et Manesii,

1824, w 8-ce, str. 29. Diss. inaug.
Pies wściekły, albo sposób doświadczony leczenia

wścieklizny wszelkiey, tak na ludziach iako i na by-

Wilno, J. Za-

387

dlętach z niemieckiego na oyczysty ięzyk przetłóma-
czony. W Wschowie, w druk. J. X. M-ei uprzywi-
leiowaney, 1781, w 8-ce, str. 16.

Pietkiewicz Teodor.
Ueber den Uebergang einiger Stoffe in den Harn.

Dorpat, 0. Mattiesen, 1864, w8-ce, str. 30. Diss.
inaug.

Postrzeżenia praktyczne w oddziale durzycowym
w Taganrogu. (Gaz. lek., T. XXVI, 1879, str. 111
do 114).

Pietcovicius Jerzy, rodemz Litwy, był
lekarzem ks. Radziwiłła, wojewody wileń-
skiego w połowie XVI wieku. Do niego
napisał Andrzćj Trzycieski wiersz umie-
szczony w dziele:
Epigrammatum liber. Qracoviae, Laz. Andreę

15065, w 4-ce (sig. bjv.). ;

Pietnicki Leonard Kryspin, rodem z Wo-
łynia, stopień doktora medycyny otrzymał
w Montpellier 31 sierpnia 1838 r.

Kssai sur Iaffeetion typhoide ou dothinenterie.
Montpellier, Boehme, 1838, w 4-ce, str. 29. Thóse.

Pietraszewski Ig.
Dwa przypadki nagromadzenia się glist ascaris

lumbrieoides w kiszee ślepój śmiercią zakończone.
(Medycyna, 1875, Nr. 15).
Ciążaijój przebieg, poradnik dla matek. War-

szawa, 1875.

Pietraszkiewicz Józef.
O leczeniu solitera. (Praktyczne postrzeżenia.. I

1846, str. 66 —68). .

Pietrzycki Antoni, ur. r. 1845 w Horody-
szczu, w Sanockióm; do gimnazyum uczę-
szczał w Rzeszowie; nauk lekarskich słu-
chał w Krakowie, gdzie 9 lutego 1872 r.
stopień doktora medycyny, 23 marca t. r.
stopień doktora chirurgii osiągnął. Sto-
pień magistra położnictwa otrzymał w Wie-
dniu 17 maja 1872 r. W latach 1872—1878
zajmował się wykonawstwem lekarskióćm
w Jaśle; od r. 1878 jest lekarzem powiato-
wym w Kossowie.
Ś PORE śledziony; wyleczenie. (Przegl. lek., 1874,

r. 9).
O rozpuszczalności niektórych garbnikanów alka-

loidowych w rozczynach kwaśnych przy zwykłój cie-
płocie (14—150 R.). (Tamże, 1377, Nr 20).

Salicylan sodowy w leczeniu pokrzywki.
1879, Nr. 6).

Kilka słów o „Burkucie*. (Tamże, 1881, str. 97
do 98, 112—113)
Jakim sposobem fosfor truje? (Dwutyg. med. pub.,

1878, str. 254—257, 265—268).

Pietrzycki Marcelli, starszy brat poprze-
dzającego, początkowo oddawał się apte-
karstwu w Rzeszowie; obecnie jest leka-
rzem w Kalifornii.

Listy z Kalifornii.
Nr. 21).

Pieir .ykowski J. K. zajmował się wyso
nawstwem lekurskióm w Czeczeln:ku „oil
Olgopolem.

Położnictwo domoweczyli jasie i proste sposoby
ratowania ciężarnych, rodzących, położne i dzieci
nowonarodzonych, dla osób zamężnych wszelki go
an b S. Orgelbrand, 1847, w 8-ce, Str.
,A5iX.

,

(Tamże,

List 15 (1yżnglż Bk | be
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Zjawiska chorobne, podezas codziennych napadów
hysterycznych spostrzegane. (Tyg. lek. 1859,
Nr.1,2).
Pomyślne wydarzenia w leczeniu chorób niektó-

rych. 1) Urwanie członka wielkiego palea ręki.
2) Kościożer w stawie ręki (earies). 3) Fistuły
w pochwie macicznćj. 4) Zdruzgotanie goleni nogi
lewćj przez upadek grubćj belki. 5) Wrzód wene-
ryczny członka płeiowego męzkiego (cancer venereus
malignus). 6) Guz pęcherzykowaty wodnisty w ma-
ciey (tumor vesieularis). (Tamże, 1860, Nr. 36).

Opisanie cholery w latach 1847 i 1846 w gub. po-
dolskićj i kijowskićj epidemicznie panującćj. (Tam-
że, 1860, Nr. 44, 45).

Opisanie szkorbutu epidemieznego, który panował
w 1648 i 1850 r. w gub. kijowskićj i podolskićj.
(Tamże, 1860, Nr. 47).

O wydobywaniu łożyska u położnie. (Gaz. lek.,
T. VIII, 1870, str. 515—518).

Pigłowski Adam Sokoła, rodem z Bronio-
wa, stopień doktora medycyny otrzymał
w Montpellier 30 sierpnia 1841 r.
Essai sur les analogies et les differences du rhu-

matisme et de la goutte. Montpellier, Ricard, 1841,
w 8-ce, str. 63. These.

_ Pigłowski v. Piegłowski Wincenty Karol
Onufry, spółczesny lekarz u wód mineral-
nych w Vernet (Pyrónóes Orientales), ro-
dem z Sandomierza, stopień doktora me-
dycyny osiągnął w Montpellier 10 lipca
1541 r. i
Essai sur Fanatomie et la physiologie du systeme

dentaire. Montpellier,*Rieard, 1841, w 8-ce, str. 60.
These.

Notice sur letablissement thermal des anciens
thermes de Vernet, Pyrćnóes-orientales. 2 edition.
Perpignan, impr. Mademoiselle Antoinette Tastu.
1851, w 8-ce, str. 40 i rycina.

Quelques considćrations sur Femploi des eaux mi-
nórales sulfureuses du Vernet (Pyrćnóes-Orientales).
Paris, 1856, w 8-ce, str. 15. Extrait du Moniteur des
Hópitaux.

Quelques reflexions sur Lutilitć de la módication
hydro-minórale en toutes saisons. (Gaz. d. hóp.,

. 1860, Nr. 90, 98).

Pilawski Fraciszek, rodem z Wołynia.
De laryngotomia. Vilnae, typ. Sch. Piar, 1821,

w 8-ce, str. 37, 1 tabl. Diss. inaug.

Pilawski Stanisław, ur. r. 1842 w Koni-
nie, do gimnazyum uczęszczał w Kaliszu,
medycyny słuchał w Warszawie (1858—
1866). W latach 1867—1874 był lekarzem
w szpitalu św. Kunegundy w Radzyniu;
w r. 1874 został mianowany lekarzem po-
wiatu radzyńskiego. Od r. 1880 przebywa
w Siedlcach, jako lekarz miasta i pomocnik
inspektora lekarskiego gubernii siedleckiej.
Radzyń i jego okoliee. Choroby panujące. (Kli-

nika, T. II, 1867, Nr. 5). $
Znaczne zwężenie przełyku (strietura oesophagi)

w skutek nowotworu rakowego. Przedziurawienie
tchawicy (perforatio tracheae) — śmierć, (Tamże,
1868, str. 293—299). m
Sprawozdanie z ruchu chorych i czynności lekar-

skieh w szpitalu św. Kunegundy w Radzyniu za r.
1867. (Tamże, T. IV, 1869, str. 209—214, 225—229,
241—246). 4 ;
Przypadek pląsawiey (Chorea) wyleczony: za po-

mocą rozpalonego żelaza. (Medycyna, 1875, Nr. 22).

MiĘPigłowski—Pi lecki.

Metoda hygieniczna prof. Trolla. (Niwa, 1875,
zesz. 10, 11, 12).

Pilchowski Ernest Fryder. Wilhelm Zyg-
fryd, ur. 1833 w Prusach Wschodnich, gi-
mnazyum ukończył w Ełku, medycyny
słuchał od r. 1855 w Królewcu, od 1858
w Berlinie, 1559 w Jenie, 1860 w Berlinie.
De rheumatismo artieulorum acuto.  Berolini, typ.

G. Lange, 1861, w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.

Pilcicki Michał, ukończywszy nauki le- ję zj
PAkarskie w akademii medyko-chirurgicznćj /

w Petersburgu r. 1851, wstąpił do słażby
wojska rosyjskiego w stopniu lekarza bata-- / Ą p
lionowego; 28 stycznia 1854 zostałlekarzem
sztabowym pułku grenadyerów; w grudniu
1854 objął obowiązki lekarza w warsz.
szpitalu wojskowym; w roku następnym
przeniesiony był na takąż posadę do Rado-
mia; w r, 1856 poruczono mu ster szpitala
wojskowego w Łomży. W r. 1857, 22 li-
stopada, został mianowany prosektorem
anatomii w warsz, akademii medyko-chi-
rurgicznój; 19 września 1862 został adjun-
ktem a niebawem i profesorem nadzwy-
czajnym anatomii praktycznój i topogra-
ficznćj. Równocześnie od 1 listopada 1861
objął służbę w wojskowym szpitalu ujaz-
dowskim jako starszy ordynator. Gdy
Szkoła Główna przeobrażona została (1869)
w uniwersytet warszawski, P. pozostawał
jeszcze do r. 1875 jako prosektor anatomii
a następnie opuścił obowiązki profesorskie,
nie przestając być ordynatorem w szpitalu
ujazdowskim.

Pilecki Jan, ur. 1821 w Wilnie, tam od-
bywał nauki gimnazyalne, w latach 1834—
1837 oddawał się naukom moralnym i po-
litycznym w wileńskićj akademii ducho-
wnój, medycyny słuchał w wileńskićj aka-
demii medyko-chirurgicznój (1837—1842).
Zaraz po otrzymaniu stopnia naukowego,
powołany został na lekarza zdrojowego
w Druskienikach, i odtąd przezlat 37 gorli-
wie pracował nad podźwignieniem tego za-
kładu leczniczego. On dał początek do-
mowi dobroczynności w Druskienikach;
ma jego staraniem powstał tamże szpital
dla starozakonnych, szpital dla niezamo-
żnych urzędników. Jego zabiegom Dru-
skieniki winne obecny swój stan kwitną-
cy. Umarł 24 września 1878 r.
Kilka słów o Druskienikach. (Tyg. Lek. 1860,

Nr, 21).
Druskieniki w r. 1860. (Tamże, Nr. 18).
Druskieniki w r. 1861. (Tamże, Nr. 16).
Kratkij oczerk chimiezeskich swojstw i eielitelnoj

siły Druskenikskich mineralnych wod. Rezultat
25-1etnich nabludenij. Sostawił Dr. ... St Peterb.
1867, w 8-ce, str. 31.

Kilka słów o Druskienikach. (Gaz. Lek., T. XIV,
1878, str. 278—283, 297—299).
ob” w r. 1878. (Tamże, T. XVH, 1874,

str, 1—7). i



z Pilzna—Piotrowski.

Druskieniki w r. 1874.
str. 265-268).

Druskieniki w r. 1876.
str. 282—284).

Druskieniki w r. 1877.
str. 268—271).

Portret jego i życiorys znajduje się w Tyg. Powsz.
1878, Nr. 42.

z Pilzna Gal, syn Marcina, lekarz kra-
kowski, stopień magistra nauk wyzwolo-
nych i doktora filozofii otrzymał w Krako-
wie 1575 r. .

Por. Oettinger:... 209 _

z Pilzna Jędrzćj ob. Grutinius.
Pinkus Władysław, ur. r. 1850 w Płońsku,

szkolne nauki pobierał w Ozęstochowie
i Warszawie, do medycyny przykładał się
(1869—1874) w uniwersytecie warszaw-
skim. Początkowo praktykował w Płoń-
sku, od r. 1879 zajmuje się wykonawstwem
lekarskićm w Mławie.

Pojęcia zasadnicze o zdrowiu i ehorobie.
spondent Płocki, 1883).

Piórek Władysław Kazimierz, ur. 27 li-
stopada 1852 r. w Ostrowie, w W. Ks. Po-
znańskióm; nauki gimnazyalne pobierał
w Ostrowie; do medycyny przykładał się
od r. 1872 w Berlinie i tam 8 sierpnia 1876
r. stopień doktora medycyny otrzymał.
Obecnie praktykuje w Krojance.
Ueber den Gallertkrebs. Berlin, G. Sehade, 1876,

w 8-ce, str. 31. Diss. inaug.
Piórko B. lek. prakt. w Baranowie w Gra-

lieyi.
Zaniemienie po użyciu sjarkanu chiuinu.

Lek., 1883, str. 576).

z Piotrkowa Tomasz, doktór medycyny,
astrolog krakowski, wydawca kalendarzy.
De cometa anno Christi 1558 viso. Thomae Piotr-

covii, Orac. astrologi judiecium. Oracoviae, apud hae-
redes Marci Scharffenberger, w 8-ce, k. 16.

Por. Bandtkie: Hist. druk., 186.  Żebrawski,
str. 182.

Piotrkowita Malcher (Petricovius Mel-
chior), doktór medycyny, lekarz Jana Ko-
stki ze Stemberka, wojewody sandomier-

(Tamże, T. XVIII, 1875,

(Tamże, T. XXII, 1877,

(Tamże, T. XXIV, 188,

(Przegl.

skiego, uposażony był z zalecenia córki te- ,
goż Anny ks. Ostrogskićj probostwem ja-
rosławskióm. Umarł nagle w podeszłym
wieku 7 maja 1600 r. w Jarosławiu, gdzie
mu Piotr Mucharski, doktór medycyny, ja-
ko swemu dobroczyńcy nagrobek wystawił.

Przeciw morowemu powietrzu przestroga, z prze-
dnieyszych doktorów nauki lekarskióy dla ludu po-
spolitego napisana przez Malehera Piotrkowitę, nau-
ki lekarskićy doktora. B. w. m. dr. i r. (1579), w 8-ce,
k. nl. 60. bed. Janowi Kostee ze Stemberka, woje-
wodzie sędomirskiemu, malborskiemu, puekiemu,
tezewskiemu ete., w Pucku, 1579. Traktat rozdzie-
lony na 6 części: 1) Co jest morowe powietrze
i z których przyczyn pochodzi, 2) Znaki powietrza
morowego. 3) O powinnościach przełożonych, chcąli.
miasto od powietrza morowego ochronić. (Tu autor
zaleca czystość, wywożenie błota, czyszczenie pie-
niędzy, zamknięcie domów zarażonych, . zamknięcie
szkół, łaźni, domów nierząlu). 4) O ustrzeżeniu po-

(Kore--
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wietrza. 5)0 zachwyceniu powietrza. 6) O przy-
padkach powietrza morowego.

Por. Starowolski: Mon. Sarm., 438. Siarczyński:
Opis Jarosławia, 120, Maciejowski: Piśmiennietwo,
III, 248. Wiszniewski: VI, 125.

Piotrowski Gustaw.
Ueber neue Reaction auf Eiweisskórper und ihre

niheren Abkómmilinge. (Sitzungsberichte d. Akad.
d. Wiss., 1857, T. XXIV, posz. kwietniowy).

Ueber die Dauer und die Anzahl der Ventrikeleon-
tractionen des ausgesehnittenen Kaninchenherzens.
(Sitz. Ber. d. k. Akad. d. Wissensch., 1857, TD. XXV.
str. 481—441). Praca dokonana wspólnie z J. Czer-
makiem.
Ueber Reibung tropfbarer Fliissigkeiten. (Tamże,

1860). Praca dokonana wspólnie z H. Helmholzem.
Sposób uskutecznienia rozbiorów ilościowych ehe-

micznych za pomocą piknometrów. (Rocz. Tow.
Nauk. Krak., p. 3, T. V, 1861, str. 352—848). j
O wykazaniu cukru gronowego w moczu prawi-

dłowym. (Przegl. lek., 1862, Nr. 4).
Kilka uwag nad stosunkami krążenia soków we

wątrobie. (Tamże, 1862, Nr. 10). zy
Rozkład białka na części składowe już dawniej

„otrzymane z tłuszczów. (Tamże, 1862, Nr. 26).
Q przyczynach krzepnienia krwi. - (Tamże, 1862,

Nr. 21, 22).
O drażnieniu nerwów za pomocą prądu elektry-

cznego pochodniego, powstałego przez otwarcie prą-
du pierwotnego. (Tamże, 1862, Nr. 24, 25).
O chyżości z jaką się stan czynny w nerwach

udziela. (Tamże, 1863, Nr. 37).
Trzy ostatnie prace dokonane wspólnie z 0. Wid-

manem.
O oznaczeniu ilościowóm ciałek krwi.

lek., 1863, Nr. 10, 11).
Uwagi nad pojemnością komórek sercowych i ró-
s” krążenia krwi. (Tamże, 1868, Nr. 47, 49,
50, 51).

Kilka słów o leczeniu wodowstrętu elektrycznością.
(Tamże, 1864, T. III, Nr. 5,6). |.

Przyczynek do nauki o trawieniu skrobi. (Tamże,
1864, Nr. 22).

Fizyologia ludzka w zarysie. Wykłady akade-
miekie. T.I zawierający fizyologię czynności od-
żywczych. Kraków, w druk. Czasu, nakł. autora,
1865, w 8-ce, str. VIII, 463, VIII.
O miejseu, w któróm prąd elektryczny łańcueho-

wy zamykany i otwierany, stan czynny w nerwach
ruchu wznieca. (Przegl. lek., 1865, Nr. 45, 46).
O wpływie nerwu błędnego na serce. (Tamże,

1866, Nr. 9). (Roczn. tow. nauk. krak, poczet 3, T.
XII, 1867, str. 112—142).

Przyczynek teoretyczny do nauki o stosowaniu
oka. (Roczn. tow. nauk. krak., 1867, str. 352—362).
(Przegl. lek., 1867, Nr. 8). i
Przyczynek do nauki o achromatopsyi. (Roczn.

tow. nauk. krak., poczet 3, T. XIV, 1868, str. 340—
367). (Przegl. lek., 1868, Nr. 4).

O mikroskopach i teleskopach odmiennćj nieco od
dotychczas używanćj budowy. (Roezn. tow. nauk.
krak., poczet 3, T. XVI, 1870, str. 44—68). (Przegl.
lek., 1858, Nr. 52).

O chyżości rozchodzenia się światła w solach.
(Pam. akad. umiej. Wydział matem. przyrod., 1874).

O stosunku między ciężarem gatunkowym a skła-
dem chemieznym ciał stałych nieorganicznych. (Tam-
że, 1879).

' Piotrowski (Jos. Polonus).
De quorundam acidorum organieorum in organis-

mo humano mutationibus. Dorpati, typ. viduae
Schiinmann, 1856, w 8-ce, str. 57. Diss. inaug.

(Przegl.
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Piotrowski Władysław.
Du catarche utórin dans la pelvipóritonite et de

son traitement. Paris, Parent, 1872, w8-ce, str. 48.
These. :

Piotrowski Władysław, ur. w Łomży d.
17 marca r. 1848, nauki gimnazyalne od-
bywał w Warsżawie, do nauk lekarskich
przykładał się w Dorpacie i ukończył je
ze stopniem lekarza w r. 1870. Początko-
wo był asystentem a następnie lekarzem
ordynującym w szpitalu miejskim w Ry-
dze, Obecnie zajmuje się wykonawstwem
lekarskiem w Chmielniku pod Kielcami.

Krótki opis szpitala barakowego w Rydze. (Me-
dyeyna (odcinek), 1878, Nr. 2).
O lekarzach wiejskich (doktoratach) w prowin-

tyach nadbaltyekich. (Tamże, 1882, Nr. 34).
Przełożył na język polski rozprawę Semmera, ob.

Piotrowski Romuald, rodem ze Skarbo-
szewa, w Poznańskióm, do gimnazyum
uczęszczał (1659—1863) w Trzemesznie,
Gnieźnie i Poznaniu, nauk lekarskich słu-
chał w Gryfii, gdzie 14 sierpnia 1873 r.
stopień doktorski osiągnął.

Beobachiungen iiber den weiteren Verlauf der
Temjeraturyerhiltnisse am Kaninchenohre nach
Ausrottung des Halssympathieus. Greifswald, F.
W. Kunike, 1878, w 8-ee, str 33. Diss. inaug.

Nasto! rozdrębu kuiist:go (Tinetura Eue lypti glo-
buli) w zi nicy. (Przegl. lek. 1872, Nr. 31).

Piotrowski Stanisław, rodem z Winnicy
na Podolu.
De la dógónórescence grajsseuse du coeur.

Parent, 1565. w 4-ce, str. 34, Those.
Soc:ótós des secours aux blessós militaires des

armó»s de terre et de mer. Confórences internatio-
nales 4 Paris. (R vue comtempo aine, 1867, 2 sórie,
DT. LVIII str 5—3), 50 —70).

Pipan Jżrzy. urodzony w Krakowie. gdzie
ojciec jego sprawował obowiązki wójta pra-
wa wyższego, w naukach lekarskich ówi-
czył się w Krakowie a następnie w Padwie.
W r. 1593 wybrany był na urząd rektora
akademii padewskiój a późnićj i kawalerem
orderu św. Marka mianowany. Po po-
wrocie do kraju został fizykiem m. Krako-
wa i profesorem akademii Jagiellońskiój
do wykładu nauk lekarskich, Dla długo-
letnich zasług godnością szlachectwa od
Władysława LV zaszczycony i rajcą miasta
Krakowa obrany, który to obowiązek do
późnych lat sprawował. W. zgrzybiałym
Już wieku najezęściój czasprzepędzałwKar-
niowieach, wiosce dziedzicznój, gdzie ozdo-
bną kaplicę wystawił. Umarł w Krako-
wie 26 lipca 1648 r. Jako znakomity le-
karz i głęboki filozof zjednał sobie po-
wszechną cześć i uwielbienie, Wydał:
Carmen lugubre in obitum Stephani I, regis po-

loniae. Oracov., in off. Lazar., 1587. w 4-ce, k. nl. 4.
Por. Starowolski: Mon, Sarmat, 121. Muczkow-

ski: Lib. promot, 239. Gąsiorowski: I, 297. Roczn.
wydz. lek., III, 442. Grabowski: Dawne zabytki
m. Krak., 95. 207. Święcki: Hist, pamiątki, 241,
Siarczyński, II, 186. Kłosy, 1870, str. 8—10,

Paris,

Piotrowski—Placer.

Piramowicz (z Holty).
Pomyślne zastosowanie wstrzykiwań podskór-

nych eteru siarczanego przy ostrój niedokrwistości
u rodzącćj, (Medycyna, 1877, Nr. 27). -

Pisarski Emanuel, ur. w 1822 w Pilcho-
wie na Szląsku, gimnazyum ukończył w Gli-
wiecach, medycyny słuchał od 1853 we Wro-
cławiu.
Qystocareinoma colloideum ovarii sinistri in elinieo

obstetrieio Vratislaviensi obseryatum. Vratislaviae,
1857, w 8-ee, str. 34. Diss. inavg. c

Pisecius Martinus de Martowvic.
De arthritide themata. Athenis Rauracis, typ. J.

Schroeteri, 1593, w 4-ce, str. 24,

Pisek Wilhelm, b. asystent przy katedrze
anatomii patologicznój w Krakowie, obe-
enie praktykuje we ILiwowie.

Z zakładu patologiczno-anatomiecznego prof. d-ra
BrowiczawKrakowie. Zagłoba jelit biodrowo-ką-
tnicowazczęściową zgorzelą i następową zagłobą
częściową czyli boezną okrężnicy. Opad k tniey
przez otwór stoleowy. (Przegl. lek., 1881, str. 3—%4).
Najnowsze poglądy na chorobę Brighta. (Tamże,

1882, Nr. 15, 16, 17, 19, 21.
Leczenie przeciw-gorączkowe. (Sprawozdanie z dys-

kusyi na zjeździe niem. dla medycyny wewnętrznćj).
(Tamże, 1882, Nr. 22, 23),
Z prosektoryjum szpitala powszechnego we Lwowie.

Wrzód gruźliczy żołądka. (Tamże, 1882, Nr. 27, 28).
2 pracowni dla patologii doświadezalnój uniw.

Jagiell. prof, Adamkiewicza. O zachowaniu się serca
wśród dławienia i topienia. (Tamże, 1882, Ńr. 29,
32, 38, 30, 36, 37, 33).

Pęzniecie jelita skutkiem obżarstwa.
1882, Nr. 47, 48).

Z prosektoryum szpitala powszechnego we Lwowie.
Włókniak po części tłuszezak Śluzakowaty (Kóster)
więzu przedkręgowego. (Tamże, 1883, Nr 11—12).
Wrodzony brak worka sercowego przy prawidło-

wem położeniu serca. (Tamże, 1883. str. 373 i 381).
Piwocki Erazm Feliks, rodem ze Zbaraża.
De ehlorosi.Vienna e, 1825, w 8-ee. str. 44, Diss. inaug.
Piwowarski Ludwik Władysław, wycho-

waniec szkoły głównój warsz. praktykował
w m. Sławatyczach, um. w Warszawie 22
kwietnia 1871 r. w 29 roku życia,
O działaniu kofeiny i theiny na organizm ludzki

a w szczególności na krążenie. Rozprawa konkur-
sowa. (Gaz. lek., T. IX, 1870, str. 65, 85, 99, 118,
1358, 164, 180, 198, 229, 278).

Toż, w osobn. odb. "Warszawa. 1870, w8-ce, str. 49.

Piwowarski Karol, żyd, ur. w Suwałkach
1851; medycyny słuchał od 1872 w Halli,
a późnićj w Berlinie.

. Ueber pemphigus foliaceus.
str. 31. Diss. inaug. ż

Placer Bolesław, rodemzKrakowa, ukoń-
czywszy wydział lekarski uniwersytetu ja-
giellońskiego, krótki czas był lekarzem
szpitala św. Konstancyi w Maciejowicach,
zkąd przeniósł się do Jazłowca, w Galicyi.
Um. 11 stycznia 1867 r. w Stanisławowie,
licząc lat 30.

Kilka spostrzeżeń w przedmiocie wodowstrętu (Hy-
drophobia), kołtuna rzekomego i krztuśca (Pertusis)
ze szpitala św. Konstaneyi w Maviejowicach w Król.
Polsk. (Przegl. lek., 1865; Nr. 7, 9).
Kilka słów o wściekliznie i wodowstręcie. (Tam-

że, 1865, Nr. 21, 22, 23). ;

(Tamże

Berlin, 1877, w 8-ee,



Placer—Pląskowski.

Dalszy ciąg spostrzeżeń w szpitalu św. Konstancji
w Maciejowicach Król. Polsk. 1) durzyca, 2) wodo-
wstręt i wścieklizna, 3) wypadek wymiotów łajni-

stych u noworodka z przyczyny braku odbytnicy.
(Tamże, 1865, Nr. 51. Rok 1866, Nr. 1).

Placer Józef, ur. r. 1808 w Krakowie,
gdzie od r. 1820 słuchał nauk lekarskich:

w r. 1826 wyjechał do Wiednia, ztamtąd

do Berlina i tam 12 kwietnia 1828 stopień

doktora medycyny i chirurgii otrzymał.

Był lekarzem ordynującym w oddziale chi-

rurgicznym szpitala św. Kazarza w Krako-
wie. bm n|odl-
De cataracta et nonnullis eam extrahendi metho-

dis. Berolini, typ. Bruschkianis, 1828, w 8-ce, str.

30. Diss. inaug.
Odpowiedź dr. Kozubowskiemu na uwagi o ciąży

zewnątrz mac.cznój umieszczone w Gaz. Krakowskićj.
Wrocław, b. w. r., w 4-ce, str. 7.

Placikus Eustachiusz, rodem z Konstan-

tynopola, 9 lat przebywał w Polsce, szcze-

gólnićj w Gdańsku, stopień doktora medy-

cyny uzyskał w Frankfurcie nad Odrą.

W końcu udał się do Rosyi i tam 1706

urzędował przy aptekarskiem prykazte.
Por. Gąsiorowski: II, 331.

Placzkowski Witold, ur. 30 stycznia 1851
r.w Włocławku, nauki gimnazyalne po-

bierał w Warszawie, studya lekarskie ukoń-

czył w 1878 we wszechnicy warszawskićj.

Od października 1875 r. do początku 1879

r. pełnił uciążliwe obowiązki prosektora
przy katedrze anatomii opisowćj; w r. 1879

objął, jako ordynator, oddział chirurgiczny

żeński w szpitalu Dzieciątka Jezus i wkrót-

ce zasłynął jako naukowy. zręczny i nader

troskliwy o dobro swych chorych chirurg.

Um. w Meranie 7 lutego 1882 r. Był

współpracownikiem Kroniki  lekarskićj,

w którćj pomieszczał sprawozdania z prac

cudzoziemskich; w rękopiśmie zostawił kil-

ka rozpraw oryginalnych treści anatomi-

eznćój i chirurgicznej.
* Plagge T.
O przyczynach chorób umysłowychi samobójstwa,

zarys psychiatryczny, przełożył dr. Aleksander Ja-

wurek b. assys. klin. ehirur. krakowskićj. Warsza-

wa, nakładem autora, druk. Aleksandra Ginsa, 1863,

w 8-cee, str. 109, VIII. h ,

Plan organizacyi służby zdrowia publicznego

(w Galieyi), dodatek nadz. do Nr. 9, Przegl. lek.,

1868, str. 74—80. Spr. Oettinger, Warsehauer, Ja-

nikowski.
Plan urządzenia szkoły weterynarskićej w Krako-

ij (Przegl. lek., 1869, Nr. 33—37, 42, 44; 1870,
KOJ. ł

* Plater Feliks.
Felicis Plateri Basil. arehiatri de febribus liber:

genera, eausas, et curationes febrium tribus capiti-
bus proponens. Praefixis tabulis tribus: ordinem
et methodum singulorum eapitum demonstrantibus.

Adjunetis insuper historiis viginti: eurationes fe-
brium praecipuorum generum, morborumque quorun-
dam febres eomitari subsequique solitorum, deseri-
bentibus. Francofurti, apud haeredes Andrea We-

chelii Olaudium Mornium et Joannem Auhrium,

1597, w 8-ce. Ded. Jannsso Radziwil, duei Birza-
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num et Dubinki, (opi yilnensi, eapitaneo
Boryssoviensi. Dedyk. kat 3, 3 tablice, str. 354.

Platzer Sylwester, promowany do sto-
pnia doktora medycyny r. 1813 w Mrako-
wie, w roku następnym ubiegał się tamże
o katedrę weterynaryi, ale bezskutecznie.

Por. Roczn. wyd. lek., 1843, str. 51, 68.

Pląskowski Romuald, ur. 7 lutego 1821 r.,
nauki gimnazyalne pobierał w Płocku, do
medycyny przykładał się w Dorpacie, gdzie
r. 1850 dyplom doktorski otrzymał. Po-
wróciwszy do kraju z wycieczki naukowej,
w początku r. 1854 został mianowany or-
dynatorem w szpitalu św. Rocha w War-
szawie, a równocześnie czasowo (1855—
1856) pełnił służbę lekarską w szpitalu
ujazdowskim. Lata 1857—1859 bawił za-
granicą, dokąd był delegowany w celu zwie-
dzenia znaczniejszych zakładów dla obłą-
kanych i wydoskonalenia się w psychia-
tryi. W r. 1859, 17 lipca, objął obowiązki
ordynatora w szpitalu św. Jana Bożego.
Na początku r. 1862 rozpoczął wykład po-
licyi lekarskićj, hygieny idietetyki w warsz.
akademii medyko-chirurgicznćj; 19 wrze-
śnia t. r. został adjunktem w Szkole Głó-
wnój na katedrze psychiatryi i kliniki cho-
rób umysłowych; 20 lipca 1864 r. miano-
wany profesorem nadzwyczajnym tejże
nauki, którą dotądiw uniwersytecie warsz.
wykłada.

Meletemata quaedam de quaestione num salia al-
ealina albumen coagulatum et membranam muco-
sam solvere valeant. Dorpati Liv., typ. H. Laak-
manni, 1850, w 8-ee, str. 39. Diss. inaug.

Zdanie sprawy lekarza delegowanego do zwiedze-
nia znakomitszych zakładów zagranicznych dla le-
czónia obłąkanych i obeznania się z psychiatryką.
Rok 1858—1859. Warszawa, 1560, w 4-66, str.
128, nl. 3.

Psychiatrya. Zesz. I. Część ogólna. Warszawa,
wyd. Gaz. lek., 1868, w 8-ce, str. 224. Wehodzi
w skład biblioteki umiejętności lek. Ocenę podał S.
Janikowski w Przegl. lek., 1869, Nr. 39, 40, 41, 42.

Tom II. Część szczegółowa. Warszawa, 1884
druk Gazety Handl , str. IX i 689, do dzieła tego do-
dany jest „Słowniczek obejmujący nazwy i synonimy
psychiatryczne swojskieiceudzoziemskie w tekście
używane oraz spis autorów cytowanych str. CXVLI.

Obłąkanie w połączeniu z epilepsyą. Dochodzenie
sądowo-lekarskie o wątpliwym stanie umyslu pod-
sądnój włościanki, o morderstwo swego męża obwi-
nionćj. (Gaz. lek., T. III, 1867, str. 265, 288,
297, 313).

Pozorny obłąd kradzieży (simulatio cleptomaniae).
Dochodzenie sądowo-lekavskie. (Tamże, T. LV, 1868,
str. 494, 526). ,

Podpalenie w obłąkaniu. Dochodzenie sądowo-
lekarskie. (Tamże, str. 681, 699).

Szał pijaeki przelotny (delirium furibundum) zehwi-
lową utratą samowiedzy. Dochodzenie sądowo-

lekarskie o wątpliwym stanie umysłu obwinionego
o utopienie czteroletnićj swćj córki. (Tamże, T. VILI,
1870, str. 465).

Zabójstwo własnego dziecka przez uduszenie,. czy

było rozmyślne, czy w obłąkaniu spełnione? (Tam-

że, T. IX, 1870, str. 353, 302, 392).
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Dzieciobójstwo w stanie przyrodzonego otępienia
umysłu dokonane. Dochodzenie sądowo-lekarskie.
(Gaz. lek.. T. XI, 1871, str. 129, 145, 161).
Apteczka domowa. (Encyklopedya rolnictwa, T. I,

1873, str. 46).
Chleb. (Tamże, T. I, 1878, str. 491).
Hygiena ze względu na stosunki wiejskie. (Tam-

że, 1. III, 1876, str. 311). -
Mięso. (Tamże, T. IV, 1877, str. 375).
Wykaz tabelaryczny ruchu chorych obłąkanych

mężczyzn w przeciągu lat 10 w szpitalu św. Jana
Bożego w Warszawie. (Pam. tow. lek. warsz., T.
LV. 1866, str. 381). ;

Dzieje oddziału chorób umysłowych, nerwowych
i psychiatryi sądowej, czytane na posiedzeniu tegoż
oddziału 18 lutego 1568 r. (Tamże, T. LIX, 1868,
str, 254).

Krysiński Ildefons, (Tamże, DT. LX,
1868, str. 53). Ś
Nadto na posiedzeniach warsz. tow. lek. komuni-

kował:
Wyrazownietwo polskie chorób umysłowych. (Pam.

tow lek, warsz., T. LIV, 1865, str. 140).
Stosunek epilepsyi, katalepsyi i chorei do chorób

umysłowych. (Tamże, T. LIV, 1865, str. 146),
Dzisiejsze stanowisko nauki o obłędzie podpalenia

(pyromania). (Tamże, T. LV, 1866, str. 109).
Drgawki poprzedzające variolois. (Tamże, T. LXI,

1869, str. 165).
Wpływ soli potażowych na obniżenie pulsu. (Tam-

że, T. LXIII, 1870, str. 9).
Wody mineralne w Stokliszkach i w Birsztanach

(wiadomość od d-ra Krminio Andriolli). (Tamże, T.
LXVI, 1871, str. 68).
Wiadomości z hygieny. 1865,

Nr. 2).
Hygiena kobiet. Odzienie, moda, kosmetyki. (Tam-

że, 'P. I, 1865. Nr. 10, 1866, Nr. 18).
> PI twarz i włosy. (Tamże, T. I, 1866, Nr. 28,
BAJ, :
Wody mineralne. (Tamże, T. I, 1866, Nr. 37, 38,

39. T. II, 1866, Nr. 41).
Mieszkanie, rozkład domu, jego ogrzanie i prze-

wietrzanie. (Tamże, T. II, 1866, Nr. 59, 61).
Apteczki domowe. (Tamże, T. III, 1867, Nr. LS
Apteczki domowe wiejskie. (Tamże, T. III, 1867,

Nr. 41, 42. T.IV, 1868, Nr. 1, 13, 18, 21, 22, 26, 30,
31, 34, 35, 39, 40, 43, 44, 47—49, 51, 52).
Pielęgnowanie zębów. (Tamże, T.IV, 1868, Nr.

27, 28).
O fizyeznem wychowaniu dzieci. (Tamże, T. V,

1869, Nr. 4, 14, 15, 28). ;
Kąpiele rzeczne i morskie, oraz zimne obcierania

izawijania. (Tamże, T. V, 1869, Nr. 23).
Pożywienie człowieka w ogólnóm znaczeniu o ile

jest potrzebne i konieczne. (Tamże, T. VI, 1870, Nr.
16. 17, 19).
Pokarmy mięsne ze względu na ich pożywność

ete. (Tamże, T. VII, 1871, Nr. 81, 32).

-—* Plenk Józef Jakób.
Naukao chorobach zębów i dziąseł przez J. J.

Plenk napisana a dla użyteczności przez Tomasza
Łopacińskiego J. W. Woiewodzica Brzeskiego na
polskie przetłómaczona. Wilno, 1797, druk. Akad.,
w 12-ce, str. 148.

Zbiór zasad chirurgicznych do użycia uczących się
z łacińskiego na polski język wyłożony. Kraków,
A. Gróbel. Część I, 1799, w 12-ee, str. 355. Część II,
1800,str. 366.

Początki nauki położniczój, z potrzebnemi odmia-
nami i dodatkami z języka łacińskiego przełożone
przez And. Matusewicza. Wilno, 1806.

życiorys.

(Bluszcz, T. I,

Pląskowski—Podoliński.

Pleszczyński Józef, lekarz spółczesny
w Maciejowicach,
Morbus maculosus Werlhofii

lek., 1883, str. 732).

Pleszkowski Sylwester rodem z Woły-
nia, stopień doktora medycyny otrzymał
w Wilnie r. 1826, był lekarzem wojsko-
wym, pod koniec ordynatorem w szpitalu
ujuzdowskim.
De laesionibus capitis externis. Grodno, typ. Zy-

melii, 1826 w 8-ce, str. 64. Diss. inaug.
Przełożył dzieła: Boisseau (ob.), Husson -(0b.),

Kreissig (ob.), Magendie (ob.), Ollivier (ob.), Patis-
sier (ob.).

Pleszowski Stanisław, sławny i poważa-
ny lekarz na dworze Macieja, króla węgier-
skiego, przytóm niepośledni poeta, mówca
i badacz starożytności, w latach 1462, 1468
i 1469 spełniał obowiązki dziekana wy-
działu nauk wyzwolonych.

Por. Święcki: Hist. pamiątki, 242. Muczkowski:
Lib. promot., 66. Jocher: Obr. bibl., I, 332. Juszyń-
Ski, II, 78. Wiszniewski, IV, 193, 322.

Plewkiewicz Maksymilian, ur. r. 1839
w Pawłowie, w obwodzie gnieźnieńskim;
nauki gimnazyalne pobierał w Ostrowie
i w Trzemesznie; medycyny słuchał (1862
do 1868) w Gryfii. Krótki. czas prakty-
kował w Gnieźnie; powołany do służby
wojskowój podczas wojny francuzko-pru-
skićj, poległ r. 1871 pod Orleanem.

Mikrometrische Beobachtungen iiber glatte Mu-
skelfasern. Greifswald, 1868, w 8-ce, str. 28. Diss.
inaug.

Plohn Łazarz z Uhlanowa.
Dissert. inaug. medica sistens artem formulas

RAE Pesthini, typ. Jos. Beimel, 1853, w 8-ce,
str. 05,

* Ploss ob. Polak J.
Płociński Józef Karol, lekarz z pierwszćj

ćwierci bieżącego stólecia, testamentem
przekazał fundusz na dwa stypendya przy
uniwersytecie wileńskim.

Por. Dziennik wileński, 1821, T. III, str. 374.

Płoński Maurycy, ur. 1828 w Poznaniu,

et vawiola. (Gaz.

'do gimnazyum uczęszczał w Berlinie, gdzie
także (1851— 1855) słuchał nauklekarskich.
De omphalorrhagia idiopathica. Berolini, typ. S.

Jacoby, 1855, w 8-ce, str. 31. Diss. inaug. j

Pobiedziński Adam Paweł, lekarz żyjący
w Poznaniu w drugićój połowie XVI wieku,
nie szezędził nakładów na dwukrotne wy-
danie w latach 1579, 1580 i 1582 postylli
mniejszych ks, Jak. Wujka.

Por. Jocher, T. LI, 375, 376.
IX, 242. .

Podecki Wojolóch, filozofii i medycyny
doktór, początkowo kształcił się w Krako-
wie, a następnie w Padwie i tu 1704 r.
sprawował obowiązki bibliotekarza w od-
dziale narodowości polskićj.

Podoliński $.
Beitrag zur Kenntniss, des pankreatischen Riweiss-

fermentes. (Pfiig. Arch., 1876, Bd. XIII, str. 422).

Wiszniewski,



Podolski—Pokrzywnicki.

Le village en Ukraine. Ftude de demographie.
(Gaz. med. de Paris, 1680, Nr. 21),

L'etat sanitaire des populations du gouvernement
Kiew. Paris, imp. Chaix et O-e, 1880, w 8-ce,
str. 6.
PodolskiA. wychowaniec uniwersytetu

warszawskiego, spółczesny lekarz piotr-
kowski.
Ukąszenie przez żmiję, objawy zatrucia; wyzdro-

wienie. (Medycyna, 1882, Nr. 28).
Stan sanitarny gubernii piotrkowskićj.

piotrkowski, 1883).
Podowski Henryk, rodem z Warszawy,

ukończywszy liceum warsz., zapisał się na
wydział lekarski uniwersytetu warsz. i po
pięciu latach studyów w r. 1829 stopień
magistra medycyny i chirurgii otrzymał.
Do stopnia doktorskiego promował się
w Berlinie r. 18380. W latach 1830—1832
był ordynatorem w szpitalu ś. Ducha; w r.
1882 został mianowany lekarzem szpitala
św. Łazarza a r. 1838 objął nad tymże szpi-
talem ster. W r. 1880 doczekał się uro-
czystego obchodu jubileuszowego 50-letnićj
rocznicy otrzymania stopnia naukowego.
W r. 1582 jako emeryt służbę szpitalną
porzucił. Przez wiele lat był członkiem
Rady lekarskićj Królestwa.
De osteo-steatomate. Berolini, typ. Unger, 1830,

w 8-ce, str. 28. Diss. inaug.
Sprawozdanie lekarskie ze szpitala Ś. Łazarza

w Warszawie za r. 1857. (Pam. tow. lek. warsz.,
T. XL, 1858, str 279).

Toż, za r. 1859. Tamże, T. XLIV, 1860, str. 241).
Toż, za r. 1861. (Tamże, T. LII, 1864, str. 79).
Poglądy Warsz. tow. lek. w przedmiocie zabez-

pieczenia Warszawyi Królestwa Polskiego od wy-
buchu dżumy i innych zaraźliwych chorób. Warsza-
wa, druk. ZiemkiewiczaiNoakowskiego,1879,w8-ce,
str. 2 nl. i 94. (Odbitka z dwutygodnika „Zdrowie”).

Referaty dr. Z. Dobieszewskiego.
Podwysocki Waleryan, otrzymawszy w r.

1878 stopień doktora medycyny w uniwer-
sytecie dorpackim, został tamże asystentem
przy zakładzie farmakologicznym. W r.
1880 rozpoczął w Dorpacie wykłady w sto-
pniu docenta.
Anatomische Untersuchungen iiber die Zungen-

driisen .der Menschen und Siiugethiere. Dorpat,
Karow, 1878, w 8-ce, str. 144 1 2 tb. Diss. inaug.
Ueber die wirksamen und einige andere Bestand-

theile des Mutterkorns. (Arch. f. exper. Pathol.
und Pharmakol., 1876, VI, Hft. 3 u. 4, str. 153).

Beitrige zur Kenntniss des Emetins. (Tamże,
1879, XI, Hft. 3 u. 4, str. 231). - :
Pharmakologische Studien iiber Podophyllum pel-

tatum. (Tamże, 1880, XIII, str. 1i 2).

* Podwysocki, homeopata, ob. Heryng.
Pogorzelski Ludwik, ur. 23 sierpnia 1843

r.we wsi Złotój, w powiecie sandomier-
skim. Nauki szkolne odbywał w Sando-
mierzu 1 w Radomiu; do medycyny przy-
kładał się (1862 — 1868) w Warszawie.
W r. 1870 został ordynatorem w szpitalu
Dzieciątka Jezus; r. 1871 mianowany był le-
karzem Domu przytułku i pracyzarogatką

(Tydzień
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wolską. W r. 1876 objął służbę lekarską
w szpitalu ś. Lieona w Opatowie, gdzie do-
tąd przybywa. W r. 1875 trzymał pióro
w Warsz. towarzystwie lekarskiem, jako
sekretarz doroczny.
Niedomykalność zastawki dwudzielnćj, niezaro-

śnięcie otworu owalnego (Insufticientia valvulae mi-
tralis, foramen ovale non obliteratum). (Gaz. lek.,
T. XIII, 1872, str. 609—614).
Sprawozdanie z oddziału kobiet chorych na ospę

w r. 1872 w szpitalu Dzieciątka Jezus. (Tamże, T.
XIV, 1873, str. 372—377).
Newralgia nadoczodołowa lewa, ostry wylew krwa-

wy mózgowy i międzyoponowy, zgon. (Tamże, T
XV, 1878, str. 65—68). RE
Kończyny górne w postaci zawiązków (perobra-

chia), wada rozwojowa serca. (Tamże, T. XVI,
1874, str. 209—212). A

Sprawozdanie z- oddziału niemowląt, istniejącego
w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie za r.

1873. (Tamże, T. XVIII, 1874, str. 257—268, 273
do 277).
Nowotwór uda prawego. (Tamże, T. XXIV, 1878,

str. 289—291). 3
Spostrzeżenia lekarskie dotyczące fabrykacyi ta-

bacznój. (Pam. tow. lek. warsz., T. LXV, 1871, str.
250, 295).

Sprawozdanie z XIX tomu rocznika Ces. Król. Tow.
Nauk. Krak. (Tamże, T. LXVI, 1871, str. 99).
Sprawozdanie z oddziału kobiet chorych wewnętrz-

nie w Szpit. Dzieciątka Jezus za r. 1871. (Tam-
że, T. LXVII, 1872, str. 149). z

Zimnica, skuteczność kwasu karbolowego w tój
chorobie. (Tamże, T. LXVII, 1872, str. 161).
Porażenie kończyn dolnych (paraplegia rheuma-

tiea). (Tamże, T. LXVH. 1872, str. 157). :
Ostre zapalenie macicy > nastąpionóm poronie-

niu. (Tamże, T. LXVII, 1872, str. 159).

Pograbius Andrzej, rodem z Pilzna, do-
któr filozofii i medycyny, do nauk lekar-
skich przykładałsięw Padwie i Bononii
(1568—1572) kosztem Jakóba Ostiensis, le-
karza przemyślskiego. Poprawiwszy pier-
wszą mapę Polski, wydaną przez Grode-
ckiego u Oporyna w Bazylei 1558, ogłosił
ją w Wenecyi (1569) p. t.:

Poloniae Lithuaniaeuqe deseriptio, auctore Vence-
slao Grodecio, eorrectore Andrea Pograbio. pilsnensi.
Mapa ta znajduję się w Teatrze świata Abrah. Or-
teliusa (1595, 1608).
Ad omnes fere internos et externos morbos reme-

diorum a probatissimis in re mediea authoribus liber,
opera et studio Andreae Pograwii, pilsnensis, phil. et
med. doetoris eollectus. Rękopism złożony z fol.
kart 288 znajduje się w Bibliotece uniw. warsz.

Por. Chromiński Kei w Dzien. wil., 1806, gru-
dzień, str. 213. | 3 :
Pokorny Michał Hieronim, ur. r. 1812

w Wieleniu, w W. Ks. Poznańskióm, nauki
gimnazyalne pobierał w Trzemesznie i Po-
znaniu, medycyny słuchał (1834—1837)
w'Wrocławiu, późnićj w Berlinie, gdzie 21
września 18388 stopień doktorski otrzymał.
Praktykował w Pleszewie.
Analeeta quaedam ad doetrinam de naturae vi me-

dieatrice. Berolini, typ. Nietackianis, 1833, w 8-ce
str. 28. Diss. inaug. :

Pokrzywnieki Paweł, ur. 1889 w Neu-
kirch w Prussach Zach., gimnazyum ukoń-
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czył w Chojnicach, medycyny od 1864 sbuchał
w Królewcu.

_ Ueber Senkung des Uterus und der Scheide. Kónigs-
berg, 1868, w 8-ce, str. 29. Diss. inaug.

z Pokrzywnicy Marcin (z Koprzywnicy)
albo Kotarczek, w pierwszćj połowie XVI
wieku celował w umiejętnościach filozofi-
cznych, astronomicznych i lekarskich,
szczególnićj przykładał się do ostatnich.
Był dobroczyńcą akademii w zbogaceniu
jój biblioteki. Um. 28 kwietnia 154 r.

Por. Bandtkie: Hist. bibl. Jagiell., str. 35, 47.

Polaczek.
De Iopportunitć des grandes opórations par le

Dr. .... exchirurgien de la garde nationale de la
Seine. Paris, Adr. Delahaye, 1872, w 8-ce, st. 65 i I.

Polak Józef, ur. w listopadzie r. 1857
w mieście Równem na Wołyniu; odbywszy
nauki szkolne w mieście rodzinnóm, zapi-
sał się na wydział lekarski uniw. warsz. r.
1874 i takowy ukończył w r. 1880, ze sto-
pniem lekarza cum eximia laude. Od r.
1883 jest członkiem Tow. Lek. w Warsza-
wiei British Medical Association w Lon-
dynie, oraz lekarzem miejscowym w szpit.
Dzieciątka „Jezus. Będąc studentem napi-
sał rozprawę (nie drukowaną), zaszczytną
wzmianką przez Uniwersytet odznaczoną,
pod tytułem:
„ Opriedielienije kliniczeskim putiom, na skolko mo-
żet byt” poleznym upotrieblienije antisieptikow w za-
raznych bolieźnijach.

Przyczynek do przeciwgnilnego leczeniw durzycy.
(Medycyna, 1880, Nr. 41, 42).

Kilka uwag o naszóm wykształeeniu lekarskićm.
(Tamże (odcinek). 1882, Nr. 43). s
Ozwarty międzynarodowy kongres hygieniezno-

demograficzny odbyty w Genewie w dniach: od 4-9
września 1862. (Tamże, 1882, Nr. 44—46).
Przypadek niezmiernie rzadkiego tętna.

1882, Nr. 51).
Toż po niemiecku. Deutsche Medieinal-Zeitung.
Hygiena mężatek. i matek, ciąża, poród, po-

łóg, pielęgnowanie noworodków. Przekład dzieł
prof. D-ra Spóndli'ego i prof. Breslau, dokonany
i uzupełniony podług innych autorów. Warszawa,
5 L. Polaka, druk. Wieku, 1882, w 8-ee, str. 126

12 nl.
Kilka słów o balsamowaniu trupów za pomocą su-

blimatu, oraz za pomocą tymolu. (Gaz. lek., 1882,

Nr. 51).
Toż.po angielsku. The Lancet, 1883, 24 July.

- Podręcznik leczniczy, wskazówki leczenia domowe-
go dla użytku dworów, gmin, księży, nauczycieli,
majstrów, nadzoreów warsztatowych, zawiadoweów
staeyj dróg żelaznych, felczerów i t. p. Warszawa,
wydawnietwo i druk Przegl. lek., 1883, w 8-ce, str.
II, 1 nl., 146, 1 nl, III.
O znaczeniu sztuki lekarskićj i o stanowisku le-

karzy. Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza i W.
Noakowskiego, 1883, w 16-ce, str. 76 i 1 nl.
Wychowanie dzieci u rozmaitych narodów, opra-

cował podług dzieła d-ra Plossa: Das Kindin Brauch
und Sitte der Volker, Warszawa, nakł. G. Centner-
szwera, druk. Przegl. Tyg., 1888, w 8-ce, str. 98
Li ni
Wskazówki pielęgnowania dzieci w pierwszym ro-

ku życia, podług książki wydanój w (Genewie przez
prof. d'Espine z udziałem komisyi lekarskićj opraco-

(Tamże,

z Pokrzywnicy—Poluszyński.

wał za upoważnieniem autora... Warszawa, T. Pa-
procki i S-ka, 1883, w 16-ee, str. 19. i
O szpitalach w Londynie. (Przegl. lek., 1883, Nr.

44 1 45).
Kilka szkiców urządzeń hygienicznych w Berlinie

(Korespondencya). (Gaz. lek., 1883, str. 912).
- © nawyknieniach ludu i środkach odnoszących się
do zachowania czystości. (Tamże, str. 367).
O stanie lekarskim w Anglii. (Przegl. lek., 1884,

ND:
Oprócz tego, sprawozdania w Wraczebnych wie-

domostjach (Petersburg) i w Deutsehe Medizina|-
Zeitung (Berlin).

* Polan Szymon. lekarz i chemik, bawił
u H. Moskorzewskiego w w. XVI.

Por. Gąsiorowski: II, 189.

Polidam (Polydamus) Walenty, włoch:
w czasie swego pobytu w Polsce był leka-
rzem na dworze Piotra Tomiekiego, bisku-
pa krakowskiego. Z dzieł jego do biblio-
grafii polskiój należą:

Oratio de rege regum Christo ad Augustum Sigi-
smundum seeundum Poloniae inelytissimum regem
atque ad universum populum nuper edita per...
Impressa Oracoviae, per Florianum Unglerium, 1531,
w 8-ce, str. nl. 33.

Contenta in hoe libello: De laude medicinae Va-
lentini Polidami elegia. Ejusdem deelamatio in lau-
dem medicinae. Erasmi Roterodami deelamatio in
laudem medicinae. Valentini Polidami elegia et
coneio de natali Jesu. Krasmi Roterodami concio de
puero Jesu. Valentini Polidami elegia de Christiana
Resurreetione. Ejusdem exordium narrandi de chro-
niea regum Hungariae. Oracoviae, Math. Scharffen-
berg, 1532, w 4-ce. Ded. Piotrowi Tomiekiemu.

Aliquot nuper seripti libri de re mediea, eum ce0-
piosa doetrina et eleganti stylo. (De pulsibus cum
propriis et dilucidis interpretationibus liber unus.
De judiciis urinarum, aggregati ex optimis autoribus
libri duo. De quovis dolore capitis cum verissimis
experimentis et elegautissimis adhortationibus ad
aegrum, liber. In laudem artis medicae oratio. Epi-
stolarum aliquot non illepidarum libellus. Elegiarum
libellus lectu dignus). 1540, ark. 36 b. w. m. dr.
Ded. ad Andream de Valentinis Mutinensem, art. et
med. doetorem, sandomiriensem et trocensem prae-
positum et canonieum ceracoviensem ae Sigismundi,
regis Poloniae phisieum.

Diatribe mediea de pulsibus cum propriis et, dilu-
cidis interpretationibus liber 1; de urinis liber II; de
capitis dolore eum experimentis; medieinae enco-
mium; epistallarum Ibellus. Basileae, 1540, w 8-ce.
Ded. Andr. de Valentinis.

Por. Juszyński: II, 76. Wiszniewski: VIII, 72.
Roczn. wyd. lek.: III, 439. Gąsiorowski: I, 227.

Polikowski Edward.
Ob izmienienii normalnych i patołogiezeskich txa-

niej pod wlijaniem galwaniczeskago toka. Matieriał
dla elektroliza. Niżnij Nowgorod, 1880, w 8-ce, str.
56, 1 tab. Diss. inaug. petersburska. i

Politiani Józef, archiater. romanus colle-
giatus, lekarz królewski, zaliczony w po-
czet szlachty polskićj r. 1673, w czasie swe-
go pobytu w Padwie, około r. 1676 był bi-
bliotekarzem w oddziale narodowości pol-
skiej.

Por. Ładowskiego inwentarz konstytucyj, 490.
_ Poluszyński L. Erazm, kandydat filozofii
i medycyny, przełożył dzieło J. K. Eber-
majera (ob).



- Poluta—Pontificius.

Poluta Jerzy, ur. r. 1825 w Grrodnie, gdzie

nauki gimnazyalne odbywał. Początkowo

oddawał się zawodowiaptekarskiemu; nauk

farmaceutycznych słuchał (1839—1840)

w Wilnie a późnićj w Charkowie i tam r.

1841 osiągnął stopień prowizora farmacyi,

a 1843 stopień magistra. W r. 1842 zapi-

sał się na wydział lekarski uniw. charkow-

skiego; od r. 1843 przykładał się równocze-

śnie do medycyny ludzkićj i weterynaryj-

nój. W r. 1847 otrzymał dyplom wetery-

narza a 1849 lekarza; w r. 1856 uzyskał

stopień magistra nauk weterynaryjnych.

W r. 1851 objął obowiązki adjunkta fizyo-

logii i farmakologii weterynaryjnój w char-

kowskim instytucie weterynaryjnym. Wr.

1859 mianowany został profesorem nad-

zwyczajnym; 1873 profesorem zwyczajnym.

tychże przedmiotów. Nadto lat 10 w tym-

że instytucie wykladał botanikę, którój się

zawsze z zamiłowaniem oddawał 1 anato-

mią i fizyologią porównawczą. Od r. 1882

cieszy się zasłużoną emeryturą.
O chłoroformie kak protiwujadii dla strichnina.

(Druh zdrawja).
Teorja i mechanizm rwoty. Charkow, 1856, w 8-0e,

str. 30. Diss. na stopień magistra weterynaryi.

Ob otrawlenjach pijanoju trawoj (stellaria grami-

nea, glyceria aquatica). Riecz czitannaja na aktie

w charkowskom weterinarnom ucziliszeze w 1866 g.

i otezet o putieszestwii w ziemlu wojska donskago

w 1863 g. Charkow, 1866, w 8-ee, str. 36.
Sur la respiration des poissons hors de Teau.

(Arehives des sciences naturelles 1867).
O sjezdach jestiestwoispytatelej. Riecz skazan-

naja w dień godieznago akta 25 janwaria 1870 g.

w charkowskom weterinarnom ucziliszcze. Charkow,

1870, w 8-ce, str. 24.
O leczenia aziatskoj cholery w algidnom periodie.

K simptomatołogii i terapii algidnago perioda aziat-

skoj cholery. Ochininie kak predochranitelnom sred-
stwie protiw cholery. (Moskowskaja medicinskaja

Gazeta, 1873).
Qpereriezywanii błużdajuszezich nerwow. (Tam-

że, 1869).
- © częściowóm wycinaniu nerwów błędnych. (Pam.

tow. lek. warsz., 1869, T. LXI, 108). Ocena przez H.

Hoyera. (Tamże, 1869, LXI, str. 110 i LXII, str. 398).

Notice sur la manitre de reconnaitrela provenanee

certaine de laine en toison par les insectes, qui s'y

trouvent. Paris, 1873, w 8-ce. Za zbiór owadów
zdarzających się w wełnie, otrzymał autor na wysta-
wie paryzkićj r. 1878 medal bronzowy. .

Weterinarnaja farmakologia s obs zczeju terapijeju
*irecepturoju. Charkow, 18(9—1881, w 8-ce. Wy-
pusk 1—5. :
W rękopisie pozostaje:
Fłora i fauna Sławianskich mineralnych ozier.
Lekarstwa razrieszajuszezija mineralnyja.

* Polomsky Emanuel, szlązak, nr. r. 1813,
do gimnazyum uczęszczał wGliwicach, me-
dycyny słuchał od 1834 r. w Berlinie.
De pliea poloniea. Berolini, typ. Nietaekianis,

1838, w 8-ce, str. 30. Diss. inaug.
Połoński Bolesław, ur. w Petersburgu 18

marca 1847r., dyplom doktora medycyny
otrzymał w Berlinie r. 1872, złożywszy na-

395

stępnie egzamin na lekarza w Dorpacie r.
1874, osiedlił się w Petersburgu. -

Beitriige zur Lehre vom Fieber, insbesondere Yon

den durch inficirte Wunden entstehenden Fiebern.

Berlin, M Niethe, 1872, w 8-ce, str. 29. Diss. inaug.

Połoński Lucyan, cieszył się uznaniem

zdolnego lekarza w Słueku, gdzie umarł

19 stycznia 1871 r., przeżywszy lat 39.
Zatrzymanie moczu zupełne; trzyrazowe przekłócie

pęcherza próbnym trójgrańcem; wyzd owienie. (Gaz.

lek., T. IX, 1870, str. £17—419). :

Pomper Abraham, ur. 1852 w Warsza-

wie, medycyny słuchał od 1874 r. w Ber-
linie.

Beitrag zur Lehre vom Oxyurus vermieularis. Ber-
lin, 1878, w 8-ee, str. 29. Diss. inaug.

Ponikło Stanisław, promowany do stopnia

doktora wszech nauk lekarskich w uni-

wersytecie jagiellońskim, w r. 1877, w r.

1879 został asystentem kliniki lekarskićj,

od r. 1882 jest lekarzem powiatu krakow-
skiego i wielickiego.
Ropień -z zapalenia kręgów grzbietowych z obja-

wami naśladującemi obeeność tętniaka. Z kliniki
prof. Korczyńskiego. (Przegl. lek., 1876, Nr. 8).

Z zakładu patologicznego Uniw. Jagiellońskiego.

O zmianach anatomicznych nerwu współczulnego
w cukrzycy. (Tamże, 1877, Nr. 49, 51).

Przypadek przemijającego cukromoczu u osoby

zupełnie zdrowćj po spożyciu lodów z soków owoco-
wych. (Tamże, 1878, Nr. 28).
Z oddziału chorób wewnętrznych szpitala św. Ła-.

zarza docenta d-ra Pareńskiego. Przypadek po-

dwójnego wgłobienia jelita. (Tamże, 1878, Nr. 44).

Choroby narządu oddechowego: suchoty i gruźli-

ca. (Sprawozdanie z kliniki lek: krak. z:lat czterech,

tsi: od roku szkolnego 1874/5 do r. szk. 1878/9). Kra-

ków, druk. Uniw. Jag., 1880, w 8-ce, str. 41. Odb.

z Przegl. lek., 1880, Nr. 1—7. i
. © działaniu morszczynu pęcherzykowego (fueus

vesieulosus) zalecanego w przypadkach nadmiernćj

tuszy (obesitas, adiposis universalis) i 0 działaniu

większych dawek wyciągu eterycznego kłębu paproci

pospolitój (extractum filicis maris aethereum) prze-

ciw tasiemeowi. (Przegl. lek., 1880, Nr. 37).

Skurez tężcowy mięśni prostych brzusznych ule-

czony za pomocą apomorfinu. (Tamże, 1881, Nr. 2).
O resorcynie. (Tamże, 1881, Nr. 12).
Sprawozdanie z kliniki lekarskićj prof. d-ra Kor-

czyńskiego z lat czterech (t. j. od roku szkolnego

1874/5 do roku szkolnego 1878/9). Choroby narzą-
du moczowego. (Tamże, 1881, Nr. 23—26).
Wynik leczenia kodeinem przypadku cukrzycy.

(Tamże, 1882, Nr. 25).
O oznaczaniu dolnój granicy żołądka. Rzecz wyko-

nana w klinice lek. tudzież w zakładzie anatomo-pa-

tologicznym Uniw. Jagiell. (Tamże, 183%, Nr. 1—7).

Przypadek drżączki (Paralysis agitans). Pos. tow.

lek. krak., 26 kwiet. 1882.

Ponikowski Jan, stopnie filozoficzne otrzy-
mał w Krakowie 1602 i 1604, słynąk z bie-

głości w sztuce leczenia i prawości cha-
rakteru. Ę
"Por. Muczkowski: 258, 260. Swięcki: Hist. pam.
I, 247. Siarczyński: II, 92.

Pontificius Jakób, lekarz kapituły ś. Jana
w Warszawie, obowiązki te sprawował
w latach 1553—1556. Rzeczona kapituła
otrzymała r. 1550 pozwolenie osadzenia je-
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dnćj z prebend biegłym lekarzem: P, był
z porządku pierwszym, którego do tych
obowiązków powołano.

Por. Bibl. warsz.: zesz. 196, str. 291.
Pontificius Wawrzyniec, ur. r. 1531, wy-

kładał w wydziale filozoficznym akad. krak.
Jako extraneus w r. 1551. W r. 1563 ubie-
gał się o miejsce w wydziale lekarskim po
Wojciechu z Poznania, ale bezskutecznie.
Był kustoszem i kanonikiem kolegiaty św.
Michała w Krakowie. Um. 4 października
1586, przekazawszy fundusz na stypendya
dla ubogich uczniów.
Por. Starowolski: Mon. Sarm., 55. Wiszniewski:

III, 28. Oettinger: Rys... 183.

Poradnia Antoni, ur. r. 1804, był leka-
rzem sztabowym w wojsku polskićm, pó-
źnićj pełnił służbę lekarską w szpitalu Ks.
Łowiekiego w Kaperze, i tam r. 1855 życia
dokonał.
Wyciąg z raportu rocznego 1845 0 chorych w Szpi-

talu Księztwa Łowiekiego. (Pam. tow. lek. warsz.,
T. XIX, 1848, str. 11).
Se Sa z r. 1845, (Tamże, T. XX, 1848,

str, 171).
Krótki rys epidemieznój cholery. (Tamże, T. XXIV,

1850, str. 171).
NGSE następstwo porodu. (Tyg. lek., 1850,

Ted
Kilka słów o cierpieniach płue. (Taaże, 1850,

Nr. 10i 12).
Maść emetykowa w wielkiej chorobie.
12 Nn 15). s

orea S-ti Viti, połączona z palpitacya serca.
(Tamże, 1856, Nr. 16). A pe,
Purpura haemorrhagica intermittens. (Tamże,

1850, Nr. 20).
Rana płue pochodząca od upadnięcia na ostre

ciało, szczęśliwie uleczona. (Tamże, 1850. Nr. 22).

(Tamże,

Eclampsia u kobiety po połogu z niezwykłemi zja-
wiskami. (Tamże, 1850, Nr. 25).
Brak kompletny miesiączki przez całe życie u ko-

biety mającćj blizko 40 lat, bez żadnych złych na-
stępstw. (Tamże, 1850, Nr. 25".

Ugryzienie przez żmiję. (Tamże, 1850, Nr. 27).
5 AE środek na wodną puehlinę. (Tamże, 1850,
NT. 8). ż

Spluwanie robaczków przy kaszlu z fegmą. Prze-
rznięcie dwóch zębów u dziecięcia na trzeci dzień po
urodzeniu. (Tamże, 1850, Nr. 28).

Kilka słów o róży. Szybkie przesycenie jodkiem
SR w małej ilości dawanym. (Tamże, 1850,
Nr. 30). :

Niektóre uwagi nad gorączkami. (Tamże, 1852,
Nr. 14, 15).
O skuteczności chininy w gorączkach adynami-

cznych. (Tamże, 1852, Nr. 17, 18).
Uwagi nad reumatyzmem i artrytyzmem i kryty-

czny rzut oka na niektóre Środki główniejsze w tych
chorobach używane. (Tamże, 1852, Nr. 20—28).
0 Sryppie kilka słów. (Tamże, 1852, Nr. 24).
Szczególny symptom hysteryzmu u kobiety. (Tam-

że, 1852, Nr. 29).
Ogólne zgangrenowanie ciała u pijaka.

1852, Nr. 43).
Szczególna wada przyrodzona w drogach moczo-
s dziewczynki nowonarodzonćj. (Tamże, 1852,

Nr. j
Róż, na głowie. Stam tyfoidalny. Sposób leczenia

prof. Serre. Śmierć chorego. (Tamże, 1852, Nr. 45).

(Tamże,

Pontificius—Porcyanko.

Cierpienie krtani przy raku i anewryzmacie poły-
ku. (Tamże, 1852, Nr. 47).

Działanie octanu ołowiu w brodawkującóm zapale-
niu oczu. (Tamże, 1852, Nr. 49).
O jodzie i kalomelu w ogólności i strzykaniach jo-

dowych w szczególności. (Tamże, 1853, Nr. 2 4).
Rak wargi dolnój: niepewność kaustycznych Środ-

ków, przeciw tćj chorobie zalecanych. (Tamże, 1857,
Nr. 35—35).
Dwa napady wielkićj choroby. Domysł o febrze

zamaskowanćj, wielkie wskazanie do podania ehini-
ny, przeszkody do jój użycia. Trzeci atak z ciągłe-
mi konwulsyami trzydzieści kilka godzin trwający,
z zajęciem błon mózgowych. Śmierć. (Tamże, 1857,
Nr. 45). + BEZIEC

Krótki rys epidemieznćj febry, panującój w jesieni
1855 roku. (Tamże, 1857, Nr. 46, 47).

Cierpienie jajeczników. (Tamże, 1857, Nr. 49).
„, Gwałtowne zapalenie płuc. Rozmiękczenie mózgu.
Śmierć. (Tamże, 1857, Nr. 50—52). ć
Niezwyczajna objętość głowy u dwuletniegodziec-

ka, z oznakami miękkości i kruchości kości (malacia
et fragilitas). (Tamże, 1858, Nr. 1, i >

Poradnik uczący sposobów ustrzeżenia się cholery
i leczenia jój w nieobecności lekarza. Wydany z upo-
ważnienia rządu. Warszawa, S$. Orgelbrand, 1853,
w 8-ce, str. 29. PARĄ

Poradnik wskazujący sposoby ustrzeżenia się cho-
lery i leczenia jej w nieobeeności lekarza. Ułożony
przez Radę lekarską Królestwa Polskiego z polece-
nia Komisyi rządowój spraw wewnętrznych i ducho-
wnych. Warszawa, S. Orgelbrand, 1865, w 8-ce,
str. 21.

Poradnik zdrowia dla mieszkańców po prowincyach
czyli wybór nayużywańszych środków sposobów y rad
lekarskich w chorobach y przypadkach naypo-
wszechnieyinayczęściey się zdarzających z pisa-
rzów dziś w Europie naywięcóy poważanych. Wro-
eław, Wilh. Bog. Korn, 1822, w 8-ce, str. X, 218,

Porcyanko Konstanty, ur. r. 1793, nauki
gimnazyalne i uniwersyteckie odbywał
w Wilnie, gdzie r. 1818 stopień doktora
medycyny otrzymał. W r. 1822 został
adjunktem przy katedrze chirurgii; powie-
rzono mu wykład nauki o bandażach i ma-
chinach chirurgicznych. W r. 1824 objął
katedrę terapii ogólnćj i materyi medy-
cznój; a nadto w r. 1830 w zastępstwie Pe-
likana i Gałęzowskiego wykładał chirurgię.
W r. 1832 w nowo utworzonój. z wydziału
lekarskiego akademii medyko - chirurgi-
cznój P. został profesorem chirurgii i oku-
listyki oraz kliniki chirurgicznój i na tóm
stanowisku pozostawał aż do zgonu. Um.
w” Wilnie 11 sierpnia 1841 r. Słynął jako
znakomity uczony operator i wymowny
profesor.
De canero labiorum. Vilnae, typ. Sch. Piar., 1818,

w 8-ce, str. 20. Diss. inaug.

O użyciu niedokwasu czerwonego żywego srebra
(Mereurius praecipitatus ruber) i siarczyku antymo-
nu (antimonium erudum) w chorobie weneryczney,
Dzienn. med. chir. i farmacyi, Wilno, 1822, T. I.
str. 84—93.
Przykład wrzodu po szankrze uporeczywego, który

posypywaniem proszku z soku makowego (opium)
został uleczony. (Tamże, 1822, str. 228 do 232),

Historya polipa macicy. (Tamże, 1822, str. 410
do 418),



Porcyanko—Postanowienie.

Sposób użycia plastrów lepkich do gojenia wrzo-
dów. (Tamże, 1822, T. I, str. 568—578).

Traktat o chorobach uchai słuchu—wyciągz dzieła
Itard'a. (Tamże, 1825, T. LI, str. 57—102, 224—246,
561—572).

Przykład przewiązania arteryi biodrowćy zewnętrz-
nóćy (art. iliaca externa) z przyczyny obrzękłości
arteryyno-krwistóy udowćy (anevrisma art. femo-
ralis) przez prof. Pelikana. (Tamże, 345—8352).
Przykład suchot płucnych, phthisis pulmonalis,

m nadzwyczaynemi symptomatami. (Tamże, 1830, T.
I, str. 20—37).
Przykład powrotu ramienia wywichnionego do

stawu za pomocą samych muskułów. (Tamże, 1830,
P. I, str. 37—39).
Uwagi nad przebiciem błony bębenka w uchu.

(Tamże, 1830, str. 257—263).
Przykład świdrowania kamienia sposobem Qiviala.

(Tamże, 1830, str. 496—504).
Observationes ex actis instituti elinici. chirurgici

depromptae. Collectanea... Vilnae, 1838, str. 251
do 274.
Zawiera: Succincta instituti eliniei chirurgici hi-

storia. De femoris ex articulo coxae resectione.
Hernia ischiadica. De trichiasi. Fractura penis tem-
pore erectionis. ;

Portret jego i życiorys skreślony przez Girsztowta
znajduje się w Tyg. Ill... 1866, Nr. 350. Nadto por.
Wizer. i roztrząsania naukowe, 1841, T XXI.
str. 136. ć
Porcyanko Tomasz, rodem z gubernii

mińskićj.
De encephaloide. Vilnae, Zawadzki, 1821, w 8-ce,

str. 42. Diss. inaug.
Porembny Stanisław, rodem z Sando-

mierza, był uważany w czasach Zygmun-
ta III za jednego z celniejszych lekarzy.

Por. Siarczyński: Obr. pan. Żyg. III, 92. Starowol-
ski: Hecaton. Nr. 85, 97, 104. i

Portner Szymon, ur. w Warszawie 9 lu-
tego 1840 r., nauki lekarskie ukończył r.
1863 w mieście rodzinnóm i tu r. 1869 sto-
pień doktora medycyny osiągnął. Od r.
1879 jest lekarzem naczelnym warsz. szpi-
tala dla dzieci wyznania mojżeszowego.
W latach 1867—1870 miał nadzór nad bi-
blioteką warsz. tow. lekarskiego, od r. 1871
jest podskarbim tego towarzystwa.
O znaczeniu anatomii drobnowidzowćj. (Pam. tow.

lek. warsz., T. LV, 1866, str. 175). Sprawozdanie
z powyższej pracy przez L. Natansona. (Tamże, T.
_LVI, 1866, str. 270).

Katalog biblioteki Tow. Lek. Warsz. ułożony
przez.... Warszawa, druk. Al. Ginsa, 1869, w 8-ce,
str. IX, 210.
Katalog powyższy dał powód do polemiki.
Reklamacya J. Brauna odnośnie do katalogu wy-

danego przez S. P. (Pam. tow. lek. warsz., T. LXIII,
1870, str. 6). :

Sprawozdanie z katalogu biblioteki Tow. Lek.
Warsz. wydanego przez $. Portnera, przez St. Jani-
kowskiego. (Tamże, T. LXX, 1871, str. 82). ;

Anti-krytyka. Odpowiedź S. Portnera prof. Jani-
kowskiemu. (Tamże, T. LXVI, 1871, str. 206).
Odpowiedź na anti-krytykę Ś. Portnera przez St.

Janikowskiego. (Tamże, T. LXVI, str. 41).
Kilka słów o dermatologii. (Tamże, 1867, Nr. 2).
O działaniu soli potażowych na krążenie krwi.

Warszawa, druk. Jaworskiego, 1869, w 8-ce, k. 2,
str. 110. Diss. inaug. Drukowana także w dodatku
do Kliniki, 1869, T. Iv.
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Sprawozdanie z działalności warsz. szpitala dla
dzieci wyznania mojżeszowego. (Kronika lekarska,
1880, Nr. 8. 10, 14, 17, 21, 23, 24. 1881, Nr. 2, 6).

Sprawozdanie z czynności warszawskiego szpitala
dla dzieci wyznania mojżeszowego fundacyi małżon-
ków Bersohn i Baumann za czas od d. 1 lipea 1878
do d. 1 stycznia 1882 r. Warszawa, druk. S$. Or-
gelbranda i Synów, 1883, w 4-ce, str, 44, tablie pla-
nów 0.

Nadto przełożył Fizyologią L. Hermanna (ob).
Porządek postępowania przy czynnościach lekar-

skich w urzędach rekruckich w Król Pol. Warsza-
wa 1850. St

Posselius Joachim, medicus aulae Sigism.
III, rodem z Meklemburga (Megapolita-
nus), ukończywszy nauki w Wiedniu, przy-
był do Polski i objął ster nad wychowa-
niem Piotra ze Sternberga Kostki w szko-
łach Jezuickich w Brunsbergu. W r. 1604
udał się z wychowańcem swoim a naówczas
już miecznikiem malborskim i jego ciote-
cznymi braćmi Mirosławem Konarskim.
chorążym pomorskim i Samuelem Konar-
skim, kasztelanem gdańskim, do Włoch.
W czasie pobytu swego w Padwie i Bo-
nonii przykładał się P. do nauk lekarskich:
i stopień doktora medycyny uzyskał. Wró-
ciwszy do Polski, niedługo tu bawił, wyje-
chał niebawem jako towarzysz tegoż Pbio-
tra Kostki do Francyi, Hiszpanii, Niemiec,
Anglii; w tym czasie zajmował się mate-
matyką, astronomią, prawem, sztuką wo-
jenną, muzyką. « Po powrocie do kraju z0-
stał lekarzem Zygmuta III i dziejopisem
królewskim. Umarł w Gdańsku 1624 r.
Wydał:
Theoremata de fabrieae humanae principiis. Bo-

noniae, 1605, w 4-ce.
Rękopism: Oompendium historiae Polonae ab

anno 1387 ad annum 1623 znajdował się w bibliotece
Załuskiego.

Por. Gąsiorowski: I, 325, 379. Wiszniewski:
VIII, 109. I, 70. VII, 505. Siarezyński: II, 92. Ma-
ciejowski: Piśm. pol. I, 258—9. Dykcyon. biogr.
pows. II, 230. Roczn. wyd. lek.: III, 448. Janocia-
na: II, 224. ;
_ Postanowienie PA porządku wydawania
i zatwierdzania świadectw. dla starających się
o pensye emerytalne. Warszawa, 1839, w 8-ce, str.
17. Po polsku i po rosyjsku.

Postanowienie względem żołnierzyirekrutów z po-
wodu chorób i kalectw do służby zupełnie niezdol-
nych. Warszawa, 1840, w 8-ee, str. 159. Po polsku
i po rosyjsku.

Postanowienie Rady Administracyjnćj Królestwa
Polskiego o opłatach egzaminacyjnych (z r. 1839),
w 8-ce, str. 1l. Po polsku i po rosyjsku.

Postanowienie Rady Administracyjnćj Królestwa
Polskiego z d. 7 (10) września 1862 r. w przedmiocie
środków ostrożności co do trucizn. II. Instrukcye
wydane w rozwinięciu powyżćj przytoczonego posta-
nowienia dla właścieieli i zarządców aptek, dla ma-
teryalistów, dla kupców ukwalifikowanych do sprze-
dawania wszelkiego rodzaju towarów farbiarskieh.
Warszawą, w 8-ce, str. 5Li 2.

Postanowienie Rady Adminis. Król. Pol. względem
grzebania ciał zmarłych i wiadomość o znakach: rze-
czywistój i pozornćj śmierci tudzież o obchodzeniu się
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z umarłymi.
S(WADBy 11:

Postanowienie Rady Administr. Król. Pol. o $rod-
kach kwarantannowych przeciwko księgosuszowi.
Warszawa, 1857, w 8-ce, str. 33. Ę

Postanowienie z r. 1870 o zarządzie Zakładów do-
broczynnych Królestwa Polskiego. (Gaz. lek., T.
IX, 1870, str. 152—160).

Postępski Ludwik (z Czerkas).
Dissert. inaug. pharmaeologica de sassaparilla.

Viennae, typ. Pichler, 1831, w 8-ce, str. 14.
Postempski Paw.
Qontribuzione ai metodi per preservarelesostanze

organiche. Roma 1870. Stabilimento tipografieo
di G. Via, w 8-ce, str. 6.
Przyczynek do sposobów przechowywania ciał or-

ganicznych. (Gaz. lek, T. X, 1871, str. 477—478).

Warszawa, Strąbski, 1846, w 8-ce,

Sopra aleune trasfusioni di sangue venoso umano
(Roma 1875), w 8-ce, str. 7.

Poche parole in risposta ad una nota pubblicata
dal Prof. Vizioli intorno la trasfusione del sangue
(II Morgagni, disp. VII, 1874, str. 513).
La trasfusione del sangue, tesi premiata dalla fa-

colta medica di Roma 1873. Relazione di einque
trasfusioni di sangue operate in Roma. (Tamże, 1574,
disp. II, str. 121). i

* Posthumus Andreas a Grafenbergh.
Septem ad Sarmatas Dialogi. Dialogusin quo novae

pokutiensis luis, quam cirrorun morbum vocant, na-
tura et essentia examinatur. Auetore Andrea Po-
sthumo a Grafenbergh, medicine eandidato. Vincen-
tiae, apud. Georg. Graecum, 1600, w 4-ce, str. 22,
jednostr. liczb. 3

Dialogi: Oatarrhus s. destillatio. Arthritis. Pa-
racysis. Ooitus. Lues venerea s. lues gallica. Otium
Orapula s. erepala. Plica s. morbus citrorum.

Postrzeżenia (praktyczne) niektórych lekarzy,
ob. Adamowicz. .

„ Potakowski Andrzej Józef, lekarz lwow-
ski (1815—1830), e. k. okulista, operator
w królestwie galicyjskióm i akuszer.
Nauka w 5-tablicach, jak sobie w następnych na-

głych potrzebach bez pomocy lekarza zaradzić mo-
żna. Te tablice zawierają. O wściekliźnie, o truci-
znach, o truciznach win fałszowanych, o -oparzeniu
i udławieniu, o ratowaniu zagorzałych, pościelą udu-
szonych osób i napozór nieżywo urodzonych dzieci,
o sposobach ratowania ludzi utonionych, zmarznię-
tych, uduszonych, potłuczonych i piorunem rażonyeh,
ete. Lwów, 1821, fol., drukowane w całych arku-
szach po jednój stronie.

Przełożył dzieła J. J. Beera (ob.) i E.. W. Walli-
cha (ob.).

de Potenza Franciszek, w drugićj poło-
wie XVI stólecia zamieszkał w Toruniu,
gdzie zajmował się sztuką lekarską. Um.
22 sierpnia 1602 r.

Por. Zerneke, 103.

Potocki Rudolf. .
Die Wasserheilmethode in Anwendung auf die

Krankheiten der Brustorgane, fiir Aerzte und Selbst-
belehrung bearbeitet. Breslau, Klon, 1854, w 8-ce,
str. 47.

Powidzki Maciej, ur. r. 1828 w Powidzu,
w W. Ks. Poznańskióm, do gimnazyum
uczęszczał w Trzemesznie i Ostrowie, me-
dycyny słuchał (1851 —1858) w Wro-
cławiu.
De metrorrhagiis inter partum aecedentibus. Vra-

tislaviae, 1858, w 8-ce, str. 48. Diss. inaug.

Postanowienie—z Poznania.

Powilewicz Leon Jan.
Les dispensaires d'enfants malades.

Parent, 1880, w 5-ce, str. 57.
z Poznania Bernard Wernar, lekarz, w r.

1507 miał sobie przyznany w akademii
krak. stopień bakałarza nn. wyżw.

Por. Oettinger: str. 147.
z Poznania Andrzej ob. Grzymała.
z Poznania Jakób ob. Świetlik,
z Poznania Jan, lekarz wieku XIV. Wbi-

bliotece akademickićj wrocławskićj znaj-
dują się jego rękopisy:

Libri (Alberti M.) de seeretis mulierum explicatio,
seripta 1561 per manus Johannis Posenanie.

Liber servitoris (1362) (opus pharmaceologicum).
z Poznania Józef ob. Struś.
z Poznania Maciej ob Grodzicki.
z Poznania Piotr, pierwsze nauki pobie-

rał w szkole Lubrańskiego w mieście swóm
rodzinnóm; stopnie filozoficzne otrzymał
w Krakowie w latach 1531 i 1537. Po-
czątkowo wykładał na wydziale filozofi-
cznym jako extraneus, późnićj collega mi-
nor, wreszcie collega major. W r. 1540
udał się na nauki lekarskie do Włoch.
Wróciwszy do kraju, wcielony do wydziału
lekarskiego zdobył sobie wielką wziętość
jako lekarz i stopniowo doszedł do wyso-
kich dostojeństw: był kanonikiem krakow-
skim, wrocławskim, wileńskim, probo-
szczem u św. Floryana na Kleparzu, leka-
rzem nadwornym Zygmunta I a późnićj
i Zygmunta Augusta. Zapisami dobro-
czynnemi zjednał sobie cześć całego społe-
czeństwa. W latach 1569 i 1571 ustano-
wił zapis dla dwóch profesorów lekarzy,
których obowiązkiem, oprócz wykładów,
miało być leczenie biódnych bezpłatnie;
inny fundusz przeznaczył na lekarstwa dla
ubogich; nie zapomniał także i orodzinnóm
mieście i przesłał r. 1571 magistratowi po-
znańskiemu na ręce Mikana dar naróżne cele
dobroczynne. Umarł w Krakowiew zgrzy-
białym wieku 22 września 1579 r. Na
cześć jego And. Trzycieski napisał wiersz,

Por. Gąsiorowski: I, 192. Rocz. wyd. lek. II, 47.
III, 438. Łętowski: Katalog bisk., III, 488. Mucz-
kowski: 107. Wiszniewski:.III, 23. Łukaszewicz:
Hist. szkoł. III, 28. Oettinger: str. 41, 122, 172.
Trzycieski A.: Epigrammatum liber, str. sig. ej.

z Poznania Sebastyan, stopnie filozoficzne
otrzymał w Krakowie w latach 1518i 1525,
Od r. 1555 był lekarzem miejskim we
Iwowie.

Por. Oettinger: str. 168. Zubrzyeki: Kronika
Lwowa, str. 176.

z Poznania Stefan, stopnie filozoficzne
uzyskał w Krakowie w latach 1535 i 1537.

Oettinger (1. e. str. 175) przypuszcza tożsamość
tego lekarza z Falimierzem.

z Poznania Wawrzyniec, lekarz, proboszcz
uniejowski, kanonik poznański, stopniefilo-

Paris, impr.



z Poznania—Promptuarium.

zoficzne osiągnął w Krakowie w latach
1475i 1478.

Oettinger: str. 91. ś

z Poznania Wojciech ob. Basa W.
Poznański Dawid, ur. 1819 w Kaliszu,

nauki początkowe pobierał w szkole rabi-
nów i w gimnazyum w Warszawie, od 1840
słuchał medycyny w Lipsku a późnićj
w Berlinie.
De aetiologia intermittentium. Berolini, typ. Nie-

taekianis, 1845, w 8-ce, str. 31. Diss. inaug.
Poznański Franciszek Ksawery, urodzo-

ny w Wilnie i obecnie tamże zamieszkały.
De la nature, du traitement et des próservatifs du

cholóra. Avee une table graphique de Iótat baro-
mótrique A St. Petersbourg pendant les annóes 1830
a 1853. Petersbourg, Dufour, 1856, w 8-ce, str.
48 i1 tabl.

Toż, 2-de ćdition, avee des tables du rapport de
differentes epidćmies cholóriques avec lexeós de
pression de Vatmosphere. Paris, Bailliere, 1857,
w 8-ce, str. 51, 2 tabl.
Diagnostie et traitement du cholóra.

Bailliere, 1867, w 8-ce, str. 18.
L'industrie, Ihygitne et le choix des professions.

Mómoire lu a Facadómie impóriale de módecine par....
Paris, Bonaventure, 1868, w 8-ee, str. 16. Extr. de la
France módicale.
De Vimpaludisme par le D-r Dubouć commentć

par... Paris, Bonaventure, 1868, w 8-ce, str. 39.
Odb. z la France mćódieale, 1867, Nr. 102, 103;

1868, Nr. 1, 2.
Hygiene publique et industrielle. L'hygiene et le

choix des professions. (Gaz. des hóp., 1868, Nr. 22).
Etudes epidómiologiques. La eonfćrenee sanitaire

internationale de Constantinopole commentóe par....
Paris, J. Bonaventure, 1869, w 8-ce, str. 86.

L'air miasmatique et ses migrations. Bull del acad.
de mód. de Paris, 1868, XXXIII, str. 975.

Sposób leczenijaipredupreżdienija cholery. Odies-
sa, 1871.
Sposób odwrócenia i leczenia epidemicznćj eholery.

Warszawa, Gebethner i Wolff, druk J. Ungra, 1883,
w 8-ce małój, str. 32.
Oprócz tego umieszczał artykuły hygienicznój iepi-

demiologicznćj treści w Scientifie American.

Prawdziwy sposób, ob. Sposób.

Prawidła dla wydziału farmaceutycznego Tow. me-
dycznego Wileńskiego, na dniu 12 kwietnia 1819 r.
postanowione. Wilno, 1819,w 8-ce, str. 7,

Prawidła ochrony osobistój od cholery zalecane
i ogłoszone przez Komisyą Zdrowia Rady miasta
Krakowa. Kraków, 1866 w 8-ee, str. 11.

Toż, tamże, 1872, w 12-ce str. 8.

Prawidła pod względem wydawania lekarstw
i udzielania pomocy felezerskiej chorym dotkniętym
cholerą. Ułożone przez Radę lekarską Królestwa
Polskiego i zatwierdzone przez centralny komitet
o zapobiegający. Warszawa, 1847, w 8-ce,
str. 15.

Prawidła pod względem zapisywania i wydawania
z aptek lekarstw oraz o udzielaniu pomocy felezer-
skiej na koszt skarbu ehórym dotkniętym cholerą.
Warszawa, 1854.

Prawidła zachować się mające przy examinowaniu
Jekarzy na urzędy lekarskie w Królestwie Polskićm
przez Komitet Tymczasowy Lekarski. Warszawa,
1833, w 8-ee.

Prawiła k prekraszczeniu powalnoj głaznoj bole-
zni. Warszawa, 1835, str. 8, str. 13.

Paw JB.
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Prawo o przymusowem donoszeniu władzom przez
lekarzy o przypadkach ehorób zakaźnych. (Medy-
cyna, 1881, Nr. 38, 39). RE

Praxis phlebotomiae s. venae seetionis. Oracov.,
Stan. Germanski, 1616, w 8-ce.

Prażmowski Adam, ze Liwowa.
Untersuchungen itber die Entwickelungsgeschichte

und Fermentwirkung einiger Bacterien—Arten. Leip-
zig, H. Voigt, 1880, w 8-ce, str. 55, 8 nl. i 2 tb.

Próchamps, baron.
Dissertation historique sur les fumigations módi-

cales en gónóral, sur celles sulfureuses en particu-
lier, avec annonce de leur ćtablissement A Varsovie.
Varsovie, 1816, w 8-ce. : ę

Preibisz Józef, ur. 1335 we wsi Grembi-
cach, nieopodal Krobi: do gimnazyum uczę-
szezał w Ostrowie, medycyny słuchał (1853
do 1857) w Wrocławiu, później w Wiirz-
burgu, wreszcie w Berlinie. Do roku 1883
był lekarzem powiatu w Pleszewie w W.
Ks. Poznańskićm, obecnie przemieszkuje
w Dreznie.
De causis mortem foetus in utero afferentibus. Be-

rolini, 1857, w 8-ce, str. 31. Diss. inaug.
Primitiae physico-medicae ab iis qui in Polonia

et extra eam medicinam faciunt eollectae. Vol. I.
Lesnae, typ. Presserianis. Ded. Józ. And. hr. Zału-
skiemu. w 8-ce, str. nieliczbowanych 20, liczbowa-
nych 240. Vol. II. Ziillichoviae, simptibus orphano-
trophei, apud Joh. Jac. Dendelerum, 1750. Ded.
Aug. Aleks. ks. Czartoryskiemu, str. nieliczb. 22,
liczb. 290 Vol. III. Primitiae physieo-medicae ab
iis qui in Polonia et vieinia ejus medicinam faciunt,
cellectae. Ziillichoviae, sumptibus orphanotrophei,
apud Joh. Jac. Dendelerum, 1753. Ded. Jan. hr.
Małachowskiemu, str. nieliczb. 14, liczb. 308. (Red.
Einest Jerem. Neifeld i Gottlob Epbr. Hermann).

* Prochaska Jerzy (149—1822).
Zasady fizyologii ludzkićj przez .... w języku

niemieckim dla użytku słuchaczów napisane a przez
Wineentego Woyniewicza ucznia medycyny przy
uniw. wil. na polski język przełożone podług ostat-
niego wydania w Wiedniu 1802 r. Wilno, Za-
wadzki 1810, w8-ce, T. I, str. XI, 234 T. II,
str. 258. i s

Projekt do statutu dla Rady zdrowia m. Krakowa.
(Dwutyg. med. p., 1872, str. XVII=XVIII, XXI
do XXII, XXY, XXXIII, XLI. .

Projekt szematu do zbierania statystycznych da-
nych 0 ruchu ludności (przyjęty na kongresie demo-
graficznym w Paryżu). (Zdrowie, 1879, Nr. 12).

Projekt szematu do zbierania wiadomości przy lu-
stracyi i śledztwie sanitarnem w Warszawie. (Tam-
że, 1879, Nr. 11).

Projekt powszechnego szczepienia  krowianki
wprost z krów. Opracowany przez Komisyę Tow.
Lek. Galicyj. we Lwowie. (Dwutyg. med. pub.,
1879, str. 258—242).

Projekt organizacyi pomocy lekarskićj w porze noc-
nej w m. Warszawie. Rzecz wypracowana przez
Komitet san'tarny Tow. Lek. Warsz. i przyjęta na

. posiedzeniu z d. 19 czerwca 1883 r. Ref. G. Fritsche.
(Medycyna, 1883, Nr. 25). i
Promptuarium medicum empirieum. To jest kró-

tkie opisanie wszystkich prawie tak wnętrznych
jako y powierzchownych, męskich, białogłowskieh
y dziecinnych chorób; y sposoby leczenia ich proste
y domowe: dla tych osobliwie, którzy albo dla odle-
głości, albo dla nagłego paroxyzmu, albo dla defektu
kosztu, lub jakiey inney przyczyny, doktorów przy
sobie y lekarstw mieć nie mogą. Z przydatkiem
apteki domowćy, to jest sposobów robienia. różnych
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wódek lekarstw prostych i zwyczaynych. Przez pe-
wnego autora napisana, y w druk dla pospolitego
pożytku podana. Kraków, w druk. Franc. Oezare-
90, 1716, w 8-ce, str. 288, rejestru k. 7.

Prostytucya w Warszawie w latach 1867, 1868
i1869. (Gaz. lek., T. X, 1871, str. 4/9—480, 508—
511, 540—543.

Przeborowski Stefan.
Diss. inaug. de methodi antiphlogistieae in cura

peritonitidis puerperalis praestantia, quam... in uni.
vilnensi ad consequenda doetoris medicinae jura et
honores defendet St. Prze... Minscensis. Vilnae,
typ. Manes et Zymelanis, 1825, w 8-ce, str. 34.

Przeciszewski Franciszek.
Pharmakologische Untersuchungen iiber Ammo-

niaecum, Sagapenum und Opoponax. Dorpat, ©.
Sehulz, 1861, w 8-ee, str. 37. Diss. inaug.
Przegląd lekarski wydawany staraniem oddziału

nauk przyrodniczych i lekarskich e. k. towarzystwa
naukowego krakowskiego pod redakcyą prof. d-rów
Bryka, Dietla, Majera, Skobla i d-rów Oettingera
i Zieleniewskiego, r. 1862. Kraków, w druk. Uniw.
Jagiel., w 4-ce większćj. (Zaczął wychodzić od kwie-
tnia 1862; wyszło Nr. ż9). "Toż, r. 1868, Nr. 52, str.
416. Toż, r. 1864, Nr. 52, str. 416.

Toż, pod redakcyą prof. d-rów Dietla, Majera,
Skobla; tudzież d-rów Oettingera i Zieleniewskiego,
r. 1865, Nr. 52, str. 416. Toż, r. 1866. Nr. 52, str. 412.

"Toż, pod redakceyą prof. Janikowskiego, Maduro-
wieza, Majera, Skobla i d-rów Oettingera, Rydla
i Zieleniewskiego, r. 1867, Nr. 52, str. 412. Toż, r.
1868, Nr. 52, str. 482. Toż, r. 1869, Nr. 52, str. 418.

Toż, pod redakeyą prof. Janikowskiego, Maduro-
wieza, Majera, Rydla, Skobla i d-rów Lutostańskie-
go i Oettingera, r. 1870, Nr. 52, str. 418.

Toż, pod redakcyą prof. Janikowskiego, Majera,
Rydla, Skobla i d-rów Lutostańskiego iOettingera,
r. 1871, Nr. 52, str. 408.

Toż, wydawany ze współudziałem profesorów
uniw. krak,. tudzież lekarzy szpitalnych i prakty-
cznych poz prof. d-ra Stan. Janikowskiego i d-rów
K. Grabowskiego i Bol. Lutostańskiego, r. 1872.
Kraków, czeionkami Czasu, 1872, w 4-ce, Nr. 52,
str. 476.

Toż, organ towarzystwa lekarskiego krak. i tó-
warzystwa lekarzy galicyjskich we Lwowie wyda.
wany pod redakeyą prof. d-ra Stan. Janikowskiego,
r. 1873. Kraków, nakł. Tow. Lek. Krak., drukiem
W. Korneckiego, 1873, Nr. 52, str, X, 430.

Toż, tamże, w druk. Uniw. Jag., r. 1874, Nr. 52,
str. VIII, 452. Toż, tamże, r. 1875, Nr. 52, str. VIII,
500. "Toż, tamże, r. 1876, Nr. 53, str. VIII, 570.

"Toż, organ. tow. lek. krakowskiego. Redaktor
główny i odpowiedzialny L. Blumenstok. r. 1877,
Nr. 52, str. VII, 612. Toż, tamże, r. 1878, Nr. 52, str.
VI, 624. Toż, tamże, r. 1879, Nr. 52, str. VI, 620.

"Toż, organ tow. lek. krakowskiego i towarzy-
stwa lekarzy galicyjskich, r. 1880, Nr. 52, str. VIII,
676. "Toż, tamże, r. 1881, Nr. 52, str. VIII, 696. Toż,
tamże, r 1882, Nr. 52, str. VIII, 688. "Toż, tamże, r.
1888, Nr. 52, str. VI, 652.

Przegląd postępów nauki lekarskiej we wszystkich
jój gałęziach i wę wszystkich krajach; wydawany
pod redakcyą d-ra prof. P. Girsztowta. Warszawa,
druk. Głaz. Lek., 1872, w 8-ce, zeszytów 5, str.
799, XIV. - ,
- Przegląd postępu nauk lekarskich we wszystkich
galęziach i we wszystkich krajach wydawany pod
redakcyą d-ra prof. P. Girsztowta. Za rok 1871,
Rok drugi Warszawa, druk. Gaz. Lek., 1873,
w, 8-ce, zeszytów 5, str. 792, VII.

Toż, za rok 1872. Rok trzeci. 1874,
w 8-ce, zesz. 5, str. 846, VII.

Tamże,

Prostytucya—Przepisy.

” Moż, za rok 1873. Rok czwarty. Tamże, 1874—5,
w 8-ce, zeszytów 5, str. 835, IX. i

Toż, za rok 1874. Rok piąty. Tamże, 1876, w 8-ce,
zeszytów 5, str. 810, VI.

Toż, za rok 1875, Rok szósty. Tamże, 1877, w8-ce,
zeszytów 5, str. 768, VI.

Przemieniecki Antoni nr. w Wilnie 18
lipca 1762 r. ukończywszy nauki gimna-
zyalne u ks. Pijarów w Wilnie i w War-
szawie, 1779 r. udał się do Królewca, gdzie
8 czerwca 1784 r. stopień doktora medycy-
ny uzyskał,

Commentatio medieo-philosophiea in veterum illud
Nosce te ipsum. Regiomonti, typ. G. L. Hartungii,
1784, w 4-ce, str. 59. Diss. inaug.

z Przemyśla Jakób, za panowania Zy-
gmunta Wazy zaliczony w poczet szlachty
polskićj.

Por. Petryey: Ethyka Aryst., str. 297.
z Przemyśla Marcin, z przydomkiem Rex,

inaczój zwany Marcinem z Żórawie na-
dworny lekarz Zbigniewa Oleśniekiego kar-
dynała i biskupa krakowskiego, ukończy-
wszy nauki w Krakowie, gdzie stopnie filo-
zoficzne uzyskał 1444i 1445,* udał się do
akademii w Pradze. Doktorem medycyny
został w Bononii. Wielce się przyczynił
do założenia około 1450 r. katedry astro-
logii w akademii krakowskiej, w którćj
około 1475 r. byl profesorem. Nie mały
czas spędził na Węgrzech, zostając w ści-
słych stosunkach z Janem Długoszem. Zo-
stawił dwa rękopisma treści astrologicznćj,
które znajdują się w bibliotece Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego.

Por. Muczkowski: Lib. promot., str 36, 16, 18, 21.
Wiszniewski: IV, 155, 192, 283. III, 27. Starożytna
Polska: II, 622. Roczn. wydz. lek.: III, 426. Oettin-
ger... 78.
Przepisy co do przyjmowania i odsyłania do ce-

sarsko-medyko-chirurgicznych akademii i uniwer-
sytetów, młodzieży z Królestwa Polskiego na koszt
rządu (z r. 1841), w 8-ce, str. 11. Po polskui po ro-
syjsku.

Przepisy dawania pomocy lekarskićj chirurgicznej
chorym ubogim zostającym pod opieką Towarzystwa
Dobroczynności warszawskiego, tudzież wydawania
lekarstw bezpłatnie dla tychże chorych. /Warsza-
wa, nakł. Tow. Dobr., 1835, w 4-ce, str. 51.

Przepisy dla Elektoratu saskiego względem cho-
wania umarłych i zapobieżenia temu żeby mniemane
za umarłe osoby, nie były wcześnie grzebione, które
i dla innych krajów użytecznie służyć mogą. WDre-
znie 1 lntego 1792 r. wydane, z niemieckiego na pol-
ski język przełożone. Warszawa, 1792.

Przepisy dla pospólstwa tyczące się leczenia zi-
mnie teraźniejszych oraz i ostrożnoś:i potrzebnych
w zachowaniu się przy nich. Dyrekcya najwyższa
lekarska krajowa Księstwa. Warsz... pośpiesza
z udzieleniem rady. Warszawa, 1809, w 8-ce, str.
81 (Podpisany Wasilewski i Arnold).

Przepisy dla studentów Cesarsko-Królewskićj War-
szawskićj Medyko-Chirurgicznój Akademii. War-
szawa, druk, K. Kowalewskiego, 1858, w 4-ce, str.
24 i wzory.

Przepisy dla lekarzy i akuszerów praktykujących
wKrólestwie Polskióm. Przejrzane przez Radę le-
kavską i przyjęte na posiedzeniu ogólnóm Komisyi



Przepisy—Przewoski.

Rządowćj Spraw Wewnętrznych,
i Oświecenia publicznego. Po polsku i po rosyjsku.
1839, w 8-ce, str. 35. Podpisany: R. Czetyrkin.

Przepisy dotyczące odsyłania chorych obłąkanych
na umyśle do szpitali. Warszawa, 1839, w 8-ce,
str. 29. Po polsku i po rosyjsku.

Przepisy główniejsze dv zapobieżenia gorączce
szpitalnćj (Typhus) Łożniea zwanćj. Warszawa.

rzepisy examinowania na stopnie naukowe lekar-
skie. Warszawa, 1899, w 8-ce, str. 58. Po polsku
i po rosyjsku.

Przepisy egzaminacyjne na wydziale lekarskim
Szkoły Głównej Warsz. Klinika, 1866, str. 45—48.

Przepisy (Ogólne) lekarsko-policyjne dla władz
administracyjnych w Królestwie Polskióm. War-
szawa, 1839,w8-ce, str. 29. Po polsku i po ro-
syjsku.

rzepisy lekarstw dla szpitalów wojska polskiego.
Dzieło tłómaczone z języka franeuzkiego i podane
przez Inspektorów ieneralnych służby zdrowia woj-
ska polskiego, z odmianami stosownie do kraju na-
szego. Warszawa, 1810, w 8-ce, str. 142 i XVI.
Ks. J. Poniatowskiemu przypisali: Bergonzoni, Lafon-
taine, Gredeit.
Przepisy odbywania rewizyi i przeglądów aptek.

Warszawa, 1843,w8-ce, str. 71. Po polsku i po
rosyjsku.

Przepisy o zarzadzie zakładami dobroczynnemi
w guberniach Królestwa Polskiego. Klinika, T. VII,
1870, str. 143—144, 158 —160, 178—176.

Przepisy pod względem niesienia pomocy lekar-
skiej chorym cholerycznym, tudzież wykonywania
czynności felczerskichiwydania z aptek lekarstw
na koszt skarbu ułożone przez Radę Lekarską Król.
Polsk. i zatwierdzone przez Komisyą Rządową spraw
wewnętrznych i duchownych. arszawa, 1865,
w 8-ce, str. 24. Po polsku i po rosyjsku.
Przepisy policyjno-lekarskie do zapobieżenia sze-

rzenia się choroby syfilitycznój w mieście Warsza-

Duchownych

wie. Warszawa, 1839. Toż, Warszawa, 1843, w druk.
Józefa Ungra, str. 82.

Przepis porządku załatwiania interesów w Zarzą-
dzie głównego inspektora służby zdrowia i w Ra-
dzie lekarskićj. Po polsku i po rosyjsku. 1888,w 8-ce,
str. 55. Podpisany: Roman Czetyrkin.

Przepis porządku załatwiania czynności w Urzę-
dzie lekarskim. Przejrzany przez Radę lekarską
i przyjęty na posiedzeniu ogólnóm Komisyi Rządo-
wój spraw wewnętrznych, duchownych i oświecenia
publicznego, Po polsku i po rosyjsku. 1888, w 8-ee,
str. 85. Podpisany: R. Czetyrkin.

Przepisy postępowania pod względem lekarskim
przy czynnościach spisu wojskowego w Królestwie
Polskióm. Warszawa, 1845, w 8-ce, str. X, 179.
Po polsku i po rosyjsku.

Przepisy obowiązujące przy wykonaniu sądowo-
lekarskich dochodzeń na trupach i oddzielna instru-
kcya dla lekarzy. Warszawa, 1840, w 8-ce, str. 597.
str. XIII, k. nl. 4. Po polsku i po rosyjsku.

Przepisy ratowania bydła rogatego w teraźniej--
szych chorobach wraz z dostatecznemi środkami koń-
eem ochronienia tegoż od zaraz śmiertelność mnożą-
cych. Wydane przez Naywyższą Dyrekcyą Lekar-

SANO w druk. Pijarskićj, 1807, w 8-ce,
str. 77.

Przepis służby dla szpitalów wojskowych rosyj-
skich w Księstwie Warszawskióm, b. m.ir. (War-
szawa 18147), w 4-ce, str. 20 i 27 in fol. wzorów.

Przepisy służby zdrowia wyjęte z ogólnego urzą-
dzenia Administraeyi i rachuby wewnętrzney dla
woyska Polskiego wszelkiey broni zatwierdzonego
przez komitet woyskowy. Warszawa, w druk. W
Dąbrowskiego, 1815, w 8-ee, str. 80.
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Przepisy (Krótkie) używania słonych wód Ciecho-
cińskich przez P. S. Warszawa, 1851, w 8-ce, Frie-
dlein, str. 35. ; a

Przeradzki Włodzimierz, ur. 1836r, w Opa-
tówku pod Kaliszem, do gimnazyum uczę-
szczał w Ostrowie, medycyny słuchał
(1854—1861) w Wrocławiu, a  późnićj
w Berlinie i tam stopień doktorski uzyskał
r. 1861.
De situs lateralis eommodis in applicanda forcipe

obstetricia. Berolini, typ. G. Schade, 1861, w 8-ce,
str. 32. Diss. inaug.
Wyjątek z patologii komórkowćj d-ra Virchowa.

(Tyg. lek., 1859, Nr, 44, 45). ; Ra:
Prześlakowski Leon Wilhelm (z Wołynia).
De Vhópatite. Montpellier, 1835. These. (Sko-

piował tezę Malewieza).

Przesmycki Ludwik. ur. w Lubomli, w po-
wiecie włodzimierskim gub. wołyńskiój r.
1839; do gimnazyum uczęszczał w Białój
Cerkwi; ukończywszy nauki lekarskie r.
1868 w Warszawie, osiadł w Sławucie,
gdzie urządził Zakład przyrodo-leczniczy
i kumysowy.
Przestroga i lekavstwo na choroby z zarazy moro-

wego powietrza pochodzące. 1776,w 12-ee. Ob. Ry-
szkowski Fr. * ć

Przestroga jako zaradzić szkodliwym skutkom
z użycia ehleba z żyta niedostałego i zanieczyszczo-
nego sporyszem, podana do wiadomości przez Radę
Lek. Król. Polsk. Warszawa, str. 8, VI.
Prżestrogiw czasie cholery od Komisyi sanitar-

nćjw Tarnowie. B. w.m.i r. (Tarnów, druk Rusi-
nowskiego 1773 r.), w 8-ce, str. 4.

Przetocki Stanisław. ur. 1838 r.na Wo-
łyniu, nauki gimnazyalne ukończył w Ży-
tomierzu, lekarskie w Kijowie 1868 r.,
osiadłszy w Sławucie zyskał ogólny szaeu-
nek jako zacny obywatel, biegły i sumien-
ny lekarz. Um. 6 listopada 1875 r.

Przewodnik w leczeniu krupu i kokluszu oraz nie-
których zapaleń gardlanych według zasady homeo-
patycznćj poprzedzony przedstawieniem w krótkości
nauki lekarskićj homeopatveznój Hahnemanna tu-
dzież różnemi objaśnieniami dla początkujących w ho-
meopatyi, przez W. G. Paryż, 1858 (L. Martinet),
w 8-ce, str. VI, 120. ć
Przewodnik dla pijących wody mineralne sztuczne

Struve go. Z niemieckiego. Warszawa, str. 31,
W 8-00.
Przewodnik zakładu przyrodoleczniczego w Nowem

Mieście (nad Pilicą). Warszawa, 1878, w 8-ce,
str. 32. ;
Przewodnik po Nałęczowie i jego okolicach. Uło-

żony staraniem. Dyrekcyi zakładu leczniczego w Na-
łęczowie. Z 8 drzeworytami. Warszawa, Ovgel-
braud, 1881, w 8-ce, str. 0. |.

Przewoski Edward, ur. 15 stycznia 1849
r. we wsi Gliniance,wpowiecie Nowomiń-
skim. gimnazyum ukończył w Warszawie
r. 1867 i wstąpił na wydział lekarski b.
Szkoły Głównćj, uniwersytet ukończył r.
1872 złożywszy ać cum eximia laude,
w tymże roku w listopadzie został miano-
wanym pełniącym obowiązki prosektora
przy katedrze anat. patologicznćj, po otrzy-
maniu w r. 1878 stopnia doktora medy-

26
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cyny został prosektorem anat. patól. i do-
tąd na tóm stanowisku pożostaje.
„O proischożdienii APOROWIA rasprostranienia raka.

Warszawa, Jaworski, 1873, w 8-ce, str. 123, 1 tb.
Diss. inaug.
Obrzęk ciałek Paciniego. Przyczynek do normal-

nój i patologicznćj anatomii obwodowych zakończeń
nerwowych. (Pam. Tow. Lek, Warsz., T. LXX,
1874, str. 95). SRA
Ueber oedematóse Schwellung Pacinischer Kór-

perchen. (Virehows Archiv., 1875, LXIII, str. 363
do 386). - ora"
Angiomata ceavernosa endocardii. (Tamże, T.

LXRX, 1874, str. 341).
Sosoczkowyj.rak jaicznikow (Raboty proizwiedien-

nyja w łaboratorjach miedicinskago fakultieta Impe-
ratorskago Warsz. Uniw. Warszawa, 1878, zeszyt
4, str. 182.

Gynaekomastia. (Gaz. lek., 1881, str. 69—75.
89—96).
Jedna z chorób następczych po tyfusie brzusznym.

(Tamże, str. 189—194).
O wstrząśnieniach różnych części układu nerwowe-

o i innych organów (eommotio, shok). (Tamże, str.
40618, 429—438, 452—461).
Nowy przykład większego wydzielania się mleka

u mężczyzny. (Tamże, str. 510—517).
Pseudarthrosis eolumnae vertebralis.

1881, str. 70/—716).
Toż po rosyjsku w Rabotach proizwiediennych

w łaboratorjach miedicinskago fakultieta Imperator-
skago Warsz. Uniwiersitieta. Warszawa, 1878,
zeszyt 4, str. 192. ł ,

Przewóski Franciszek Józef, ow" filo-

(Tamże,

zoficzny otrzymał w Krakowie *1650;
w latach 1665, 1666, 1669 i 1672 dziekanił
wydziałowi filozoficznemu; jako  collega
major wykładał język hebrajski. „ W cza-

_ sle swego pobytu w Padwie, gdzie promo-
wał się do stopnia doktora medycyny, był
w r. 1670—16/1 radcą nacyi polskićj.

Por. Muczkowski: 324, 334, 335, 388, 341.  *
Przewoski Romuald, ur. 1852 w Wygo-

dzie w Prusach zachodnich, nauki gimna-
zyalne pobierał w Pelplinie i w Chełmnie,
do medycyny przykładał się (1872—1876)
w Gxyfii.
Ueber den Einfluss des induciiten und constanten

elektrischen Stromes auf vasomotorische Neryen und
das thermische Verhalten thiitiger Muskeln. . Greifs-
wald, (Carl Sell) 1876, w 8-ce, str. 42.

Przeździecki Hipolit, ur. r. 1844 w Czu-
dynie na Bukowinie,dogimnazyum uczę-
szczał w Czerniowcach; medycyny słuchał
(1868—1869)wWiedniu, gdzie następnie
był sekundaryuszem w szpitalu powszech-
nym. Od r. 1878 praktykuje'w Franzens-
badzie jako lekarz zdrojowy.

Srodki lecznicze zdrojowiska Franzensbad. Kra-
ków, druk. Uniw., 1878, w 8-ce, str. IV. 68.

Przeździecki Jan, rodem z Poznania, dy-
„plom doktora medycyny otrzymał wFrank-
furcie nad Odrą 13 września 1808 r. i
De uleeribus eutaneis haud raris morborum gravio-

rum praesidiis. Francofurti ad Viadrum, typ. Api-
tziana, 1808, w 8-ce, str. 23, Diss. inaug.

Przyborówski Sulima Karol, ur. 19 sier-
pnia 1824 r. w okolicy Chojnik na Polesiu.

X

Przewóski—Przybylski.

Walcząc z niedostatkiem, nauki szkolne
pobierał w Mozyrze i w Kijowie; medycy-
ny słuchał (1840—1845) w Moskwie. Ozas
niejaki praktykował w gubernii smoleń-
skićj; w r. 1053 został lekarzem miejskim
w Kamieńcu i tu wkrótce zasłynął jako
światły lekarz i biegły chirurg. Nie małe
położył zasługi w uorganizowaniu straży
ogniowój ochotniczćj; a jako radny miasta
nie jedno złe wykorzenić usiłował. Od
chwili utworzenia się towarzystwa lekarzy
podolskich r. 1859, sprawował obowiązki
sekretarza dorocznego, późnićj (od r. 1862)
sekretarza stałego, a nakoniee od r. 1863 aż
do rozwiązania towarzystwa w r. 1865 był
Jego podskarbim. W r. 1879 powołany na
prezesa komisyi sanitarnój z właściwą so-
bie energią pracował około uporządkowa-
nia miasta pod względem zdrowotnym.
Um. 14 grudnia 1879 r.
De morbo Brightii. Mosquae, typ. uniw., 1851,

w 8-©e, str. 65. Diss. inaug.
Krótki rys epidemii duru panującej w Kamieńcu

w końcu 1861 i na początku 1862 roku. (Kremera
Rozmaitości lekarskie, 1562, str. 105—115).
Rybia łuska (Ichtyosis) (podług prof.

(Tyg. lek., 1862, Nr. 10).
Nieprawidłowe ubarwienie skóry (podług prof.

Hebry). (Tamże, 1862, Nr. 14).
Materyały do topografii lekarskićj i hygieny gub.

Hebry).

Podolskićj. Sprawozdanie ze szpitala Starozakon-
kę Kamieńcu za r. 1863 i 1864. (Tamże, 1865,

r. 22). ż
Nadto przełożył dziełko Hebry (ob) i Dzieje Polski

do XIV stólecia Roeppla i Caro (1879).
Wizerunek jego i życiorys skreślony przez A. J.

Rollego pomieścił Tyg. powsz., 1880, Nr. 4,

Przybylski Czesław.
O porażeniu ogólnóm postępowóm (Paralysis ge-

neralis progressiva). Stanowisko, z jakiego zapa-
trują się na tę chorobę lekarze franeusey. Trzy spo-
strzeżenia tój niemocy. (Przegl. lek. 1872, Ńr. 39,
40, 41, 42).
„Przybylski Jan Kanty, ur. d. 18 paździer-

nika r. 1854 w Lublinie, gimnazyum ukoń-
czył w mieście rodzinnem w r. 1871,. wstą-
pił do uniwersytetu warszawskiego, i ukoń-
czył go ze stopniem lekarza w r. 1876.
W roku następnym. wstąpił do służby woj-
skowćj i pozostaje w nićj dotychczas jako
lekarz przy zarządzie okręgowym wojsko-
wym.w Warszawie. Od r. 1883 jest konsul-
tantem-okulistą w Warsz. Szpit. dla dzieci.

Kilka uwag o dyfterycie łącznicy i stosunku tego
cierpienia do dyfterytu i krupu w ogóle. (Pam. Tow.
Lek, Warsz., T. 77, 1881, str. 493—3561).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. K. Kowa-
lewskiego, 1881, w8-ee, str. 69 i 3 tabl.
waż: podłącznieowy. (Gaz. lek., 1880, T. XXVIII,

str. 245). e
Oprócz tego streszczenia i sprawozdania w Kroni-

ce lekarskićj. ę

Przybylski Józef, w r. 1804 wszedł do
służby lekarskićj w wojsku polskióm,
aprzechodząc rozmaite stopnie został leka-
rzem dywizyjnym gwardyi, lekarzem na-



Przybyłke—Przystański.

- czelnym szpitala Ujazdowskiego (1810),
członkiem rady głównój zdrowia w wojsku
księstwa warszawskiego; ozdobiony był
złotym krzyżem wojskowym. Uma. r. 1819.
O trepanacyi czaszki. Warszawa, 1819, w 8-ce,

str. 78.111. Rozprawa na stopień doktora chirurgii
przypisana Maur. Haukemu.

Por. Dodatek do Gaz. Warsz. 25 marea 1809, Nr.
24; a także z d. 20 ezerwea 1809, Nr. 49.

Przybyłko Ludwik stopień doktora me-
dycyny otrzymał w Krakowie 21 czerwca
1837 r., w roku następnym osiągnął tamże

. dyplom doktora chirurgii. Był akuszerem
gubernialnym w Radomiu.
De pravo organorum situ. Oracoviae, typ.S. Giesz-

kowski, 1837, w 8-ee, str. 67, 4 tabl. Diss. inaug.
De trachelocystotomia. Rozprawa na stopień do-

ktora chirurgii nie była drukowana.

Przybyszewski Franciszek, ur. w Słabę-
cinie, nauki gimnazyalne pobierał w Trze-
mesznie, Inowrocławiu, Gnieźnie i Szre-
mie; do medycyny przykładał się w Gryfii
od r. 1870 a późnićj w Berlinie; r. 1875 dy- .
plom doktorski osiągnął w Gryfii.

Kinige Versuche iiber die żiusserliche Wirkung des
Saponin. Greifswald, Fr. Hache, 1875, w 8-ce, str.
31. Diss. inaug.

Toż, w Arebiv. f. experim. Pathol. u. Pharmak.,
1875. V, zesz. 1 i 2.

Przyjaciel zdrowia, dwutygodnik pod redakcyą
Karola Gregorowicza. Warszawa, druk. J. Kroko-
szyńskiego, 1861—1863, w 4-ce, (Zaczął wychodzić
„od 1 października 1861 r.).

Przyjemski Albin, ur. 1828 w Kempnie,
nauki średnie pobierał w Mogilnie, Pozna-
niu i Lesznie, do medycyny przykładał się
(1847—1851) w Berlinie. |
De anevrysmatibus. Berolini, typ. Schlesinger,

1851, w 8-ce, str..32. Diss. inaug. a

Przystański Stanisław, ur. we wsi Gru-
<dusku w Przasnyskióm 1 maja 1785 r.,
nauki lekarskie pobierał w instytucie
medyko-chirurgicznym w Berlinie; r, 1807
wszedł do służby wojskowćj jako podlekarz
10-go pułku piechoty Ks, Warszawskiego,
1809 odbył kampanią przeciw Austryi.
W r.1810 ozdobiony złotym krzyżem or-

- deru wojskowego polskiego, został urzędni-
kiem zdrowia 1-ćj klasy; w r. 1814 powo-
łany był do pełnienia służby szefa sekcyi 5
służby zdrowia i rachuby lekarstw w Ko-
misyi wyższego nadzoru lazaretów «wojsko-
p» w r. 1815 przeniesiony został jako .'
e arz sztabowy do pułku l-go strzelców
pieszych; w 1816 przeniesiony do szwadro-

przeznaczony do pełnienia służby sztabs-
lekarza starszego przy szpitalu głównym;
w r. 1828 mianowany lekarzem dywizyj- -
nym gwardyi. W r. 1831 uzyskawszy

, pensyą emerytalną osiadł w Szczebrzeszy-
„ nie, zkąd przeniósł się do Krasnegostawu .
gdzie 18 kwietnia 1852 życie zakończył.

: "T.IV, 1869, str. 363—8367).nu strzelców konnych gwardyi; w 1817 . i a ©)
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.Przystański Aleksander, ur. 26 -grudnia
1817 w Warszawie, ukończywszy. liceum

"warsz, r. 1883, na nauki lekarskie nezę-
. szezał «w Wilnie od r. 1834, gdzie 1839 r.
stopień lekarza klasy I-ćj uzyskał; nastę-

, pnie praktykował w Wilnie. w Eyragotach
i Rossieniach, W r. 1868 z woli rządu
wyjechał do Troicka w gub, Orenburgskićj
a po 5'/,-letnim tam pobycie wrócił do
Warszawy 1869 r. Wr. 1875 został mia-
nowany lekarzem m. Warszawy a odr.
1878 pełni obowiązki lekarza służby poli-
cyjnój w Warszawie.  . DA)
PRA A gardła. Wyleczenie. (Tyg. lek., 1851

Nr. 37). : w. i
Choroby połogowe. .(Tamże, 1857, Nr. -27—29,

3T—44). «ią
Mpotyliczna (eraniotabes).. (Tamże, 1857,

Nr. 46).
Nocne puszczanie uryny. (Tamże, 1857, Nr, 47).

w e). nosa (ogólny pogląd). (Tamże, 1857,
NY. . ;

Kąpiele zwierzęce. (Tamże, 1858, Nr. 11).
” Pa wyklucie się dziecięcia. (Tamże, 1858,

r. PR k

Hydrorrhoea, wodnica macicy u brzemiennych.
(Tamże, 1858, Nr. 20).
Lekarstwo przeciw katarowi zadawnionemu płuc.

Mydło z tranu wątrobowego (Jecoris aselli olei sapo).
(Tamże, 1858, Nr. 23).
zaa. (Tamże, 1858, 0 32,52).:
rwawe rozszerzenie ujścia macicznego. : ź1858, Nr. 34), / da”

Zboczenia i choroby łożyska. (Tamże, 1859, Nr. 1).Varia. (Tamże, 1859, Nr. 2, 12,-18, 19, 42).
, Gorączka mleczna, pokarmowa. Niewłaściwość
Jój zasady i nazwania. (Tamże, 1859, Nr. 38).

Stek krwi zamaciczny (Haematocele retro-uterina).
(Tamże, 1860, Nr. 37).
Medycyna sądowa. © potrzebie śledzenia łożyska.

(Tamże, 1860, Nr. 52). "MAW
Uwagi nad avtykułem d-ra Karwackiego p. t.

„Konwulsye i śmierć skutkiem mocznicy** (Tyg. lek.,
Nr. 5, r. b.). (Tamże, 1861, Nr. 14). R *
Aspermatismus. (Tamże,1862, Nr. 9).
Wpływ wadi chorób części rodzajnych mężczyzn

na niepłodność. (Tamże, 18v2, Nr. 40). 3
Terapeutyczna hemostatyka. (Tamże, 1868, Nr. 1).
Aforyzmy. (Tamże,'1863, Nr. 4, 5, 14),
O zgęszczaniu wód mineralnych dro iGada1864, Nr. 24). J BŁ zamrożenia.

Szczególne zjawisko przy otruciu „kwasem ' pru-
skim. (Tamże, 1865, Nr. 9). ; iw

Kumys. (Tamże, 1865, Nr. 25). RAR,
„ Osposobie postępowania gdy miesiączka zjawia

się *) przebiegu różnych chorób. (Tamże, 1865,
5 RU

Ne2) sposób. szczepienia "ospy. (Tamże, "1866,
r, 2).
Przeszczepianie ospy retro-vaacinatio. (Klinika,

'Kumys (masłok), mleko fermentowane, wino nile-
czne. (Tamże, str. 378—881, 394—400).
Wakcyna, badanie jćj mikroskopowe, rozradza-

nie jej w organizmie. Retro-wakcynacya. (Pam.
*tow. lek, warsz., T. LXIV, 1870, str. 231).

h Kilka słów o publieznóm tegorocznóm (1871) Szcze-

pieniu ospy. (Tamże, T. LKVI, 1874,str.249).

O karmieniu chorychw tyfusie. (Tamże, T. LX,
- 1868,str. 74). żę”
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lgc wyczekującóm. (Tamże, T. LX, 1868,
str. 79).
Zwrotne szczepienie ospy (revaccinatio). (Tamże,

T. LXI, 1869, str. 231).
Sprawozdanie komitetu retro-wakcynacyi. (Tam-

że, T. LXII, 1869, str: 341).
Retro-wakcynacya. (Tamże, T. LX, 1869,

str. 452).
Kwestya sztucznego poronienia. (Tamże, T. LXV,

1871, str. 115).
Ospa rodniau dziecka przed trzema: tygodniami

ze skutkiem żaszezepionego; Śmierć. (Tamże, T.
LXVIII, 1872, 459).

Tetanus, zatrucie strychniną? (Tamże, T. LXX,
1874, str. 11). ;
Wada rozwojowa: warga zajęcza, wilcza paszcza

podwójna, brak chrząstek nosowych, w miejseu le-
wego oka szczelina, w którój gałka niewyczuwalna.
(Tamże, T. LXXI, 1875, str. 218).

Sprawozdanie ze szpitala eholerycznego na Woli
w Warszawie. (Gaz. lek., T. XIV, 1878, str. 68
do 75).

Psarski Andrzój około 1466 był nadwor-
nym lekarzem e z Bnina, biskupa
poznańskiego i kapituły poznańskiej.

Roczn. wyd. lek., III, 435, iszniewski: IV, 191.
Gąsiorowski: O kanonikacie dokt. med. 26.

* Ptaszyński Ignacy, ur. w Horodeńce.
Diss. inaug. chemieo-pharmaeologica de jodetis

hydrargyri. Vindobonae, typ. Ueberreuter, 1839,
w 8-ce, str. 25.

Puchalski Dominik (1799—1874),
lekarz. .
Rady dla włościan pod względem zachowania zdro-

wia podane przez .... z dodatkiem o ratowaniu w na-
głych przypadkach pozornój śmierci. Warszawa,

" w druk. J. Ungra, 1849, w 8-ce, str. 95.
Toż, tamże, 1854, w 8-ce, str. 109.
Toż, tamże, 1866, w 8-ce, str. 113.

Puchalski Józef był lekarzem legionu
3-go wojska Ks. Warszawskiego, późniój
inspektorem szpitalów wojskowych. QOd-
znaczył się w wyprawie przeciw Austryi
w r. 1809.

Por. Dodatek do Gaz. warsz., 25 stycz., 1808,
radż 20czerwca 1809, Nr. 49; 16 września 1809,

r. 74.

* Puchelt F. A. B. ob. Szotarski,
_Puciata Atha. Bol.
Diss. inaug. medico-practiea de spasmo Yesicae

urinariae. Vilnae, 1812, w 8-ce, str. 18.

Puczniewski Lud.
De venenis, praesertim cantharidino, strychnino,

atropino, post intoxieationes in sanguine reperiendis.
Dorpati, 1858, w 8-ce, str. 35. Diss. inaug.

Pudzinowież Aleksander, początkowo od-
dawałsię aptekarstwu, następnie słuchał
WY w Charkowie; był lekarzem
w oddziale okłąkanych szpitała charkow-

nie

skiego. Um. 3 stycznia 1877 r.
Zur Hautperspiration bei Fieberkranken. Centralbl.

f. med. Wissensch , 1871, Nr. 14, i kilka artykułów
w protokółach Tow. lek. charkow.

* Pupke Ludovicus H.
Deplicazm seu cirragra.  Disgertatio inau-

guralis medica quam consensu experimentissimae
facultatis medicinae in Academia Halensi pro sum-

Psarski—Putiatycki.

mis in medicina honoribuś rite consequendis publice
defendet auctor.... Posnaniensis. typis Raffianis,
1819, Halae, w 8-ce, str. 25, k. nl. 2.

Purkynie Jan, ur. 1787, zm. 23 lipca 1869,
rodem Czech, profesor fizyologii w uniwer-
sytecie wrocławskim a późnićj w praskim,
w polskim języku ogłosił:
Badania w przedmiocie fizyologii mowy ludzkiej.

Kraków, 1836, w 8-ce, str. 70. Osob.odb. z Kwar-
talnika nauk., 1835, T. II, III.

NoweOEi badania w przedmiocie fizyo-
logii i drobnowidzowój anatomii. 1) O szezególnych
samodzielnych uczuciach w skórze podezas działania
nań aa mglistój lub dżdżystćj. 2) Przyczynek
do drobniejszćj anatomii nerwów, w szezególności
o nerwach błony miękkiój rdzenia pacierzowego iin-
nych błon, tak tu, jak i domózgunależących. (Roczn.
wyd. lek.. T. II, odd. 2, 1839, str. 44—67).
Ustawy literackiego Towarzystwa Wrocławskie-

go uniwersytetu, Wrocław, 1842, w 8-ce.

Puterman Jakób z Serocka.
Wlewanie letnićj wody przy zażalcu przewodu
PRZ? Wyzdrowienie. (Gaz. lek., 1883, Nr.

1, str. 406).

Puternicki Jakób, ur. w Płocku 15 marca
1790 r. nauki lekarskie ukończył w uniw.
aleksandrowskim w Warszawie. Już w 20
r. (1809) życia wstąpił do służby wojskowćj
jako urzędnik zdrowia klasy 3-6j w szpi-
talu głównym w Warszawie, następnie był
przeniesiony do Płocka. W r. 1815 został
lekarzem. batalionowym, 1818 r. sztabs-
lekarzem. W r. 1828 mianowany lekarzem
przy wojskowym szpitalu w Zamościu; tu
nie mało przyczynił się do zmniejszenia
śmiertelności w czasie epidemii cholery
18301881 r. W r. 1837 uwolniony na
własne żądanie ze służby wojskowój skie-
rował swą pracę ku celom hygieniezno-
technicznym. Od 1888 do 1860 r. był
członkiem rady ogólnój budowniczćj przy
komisyi rządowćj spraw wewnętrznych.
Zbudował piece swego pomysłu służące za-
razem do odświeżania powietrza a w r.
1848 uzyskał akt przyznania wynalazku
swych pieców na lat 10. Rozprawa jego
„o sposobie suszenia i przechowywania
zboża* nagrodzona była srebrnym me-
dalem od tow. wolno-ekonomicznego rosyj-
skiego. Um. 26 sierpnia 1875 r. w Pu-.
ławach.

Opis pieców rurowatych do oczyszczenia i ogrze-
wania powietrza służących, poprzedzony krótką wia-
domością o składzie i rozkładzie powietrza, jego
wpływach na zdrowie ludzkie, niemnićj sposobach
dotychezas używanych poprawiania jako tóż zmie-
niania powietrzą zepsutego na czyste. Warszawa,
druk. Wróblewskiego, 1837, w 8-ce, str. 89.

_ Putiatycki Feliks ur. 16 sierpnia 1857 r.
w Lesznie, do gimnazyum nuezęszczał w m.
rodzinnóm (1867—1876), nauk lekarskich
słuchał w Berlinie (1876—1880). Obecnie
praktykuje na Szlązku.



Pyrnesius—Pyrnusius.

Aneurysma der Art. femoralis in der linken Leis-

tenbeuge mit Eróftnung des Hiiftgelenkes. Berlin,

Niethe, 1880, w 8-ee, str. 29. Diss. inaug.

Pyrnesius Melchior, rodem z Torunia czy

z Krakowa, został naznaczony r. 1570 le-

karzem miejskim w Toruniu i włożono nań

obowiązek, aby raz do roku apteki rewido-

wał, i cenę lekarstw naznaczał, aby niedo-

puszczał do praktyki szarlatanów. Za co

pobierał 150 zł. rocznie, 36 korcy żyta, pół

łaszta jęczmienia, 10 sążni drzewa i 60

złotych zadatku. Um. 24 lutego 1589 r.

Jego staraniem i kosztem powstał pomnik

405

dla Kopernika w kościele św. Jana w To-

runiu.
Por. Zernecke: str. 122. Paprocki: Herbarz, Btr.

699. Starowolski: Mon. Sarm., 397, 398.

Pyrnusius Daniel, rodem z Krakowa, le-

karz z końca XVI wieku.

Deo opt. Max, adjuvante ad Theses hasce de

cerebro humano: amplissimo medicorum Basilien-

sium ordine eonsentiente praesidemque CI. V. D. Jo.

Nicolaum Stupanum philosophum medieum elegantiss.

designante Daniel Pyrnusius Oracoviensis Polonus

exercitii causa respondere conabitur XIII Septemb.

hora locoque consuetis.  Basileae, typis Opor, 1586,

w 4-ce, k. n. 4. Przypis. Kasprowi Bauhinowi.
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Raabski Robert Henryk, rodem z Pozna-
nia, nauki gimnazyalne pobierał w mieście
rodzinnóm, lekarskie w Wrocławiu i Ber-
linie.
De arteriarum torsione. Berolini, typ. G. Schaade,

1847, w 8-ce, str. 81. Diss. inaug.
Rabbinowicz Izrael Michał, ur. r. 1818

w Horodeu, w powiecie kobryńskim; do 24
roku życia oddawał się naukom talmudy-
cznym, pod kierunkiem swego ojca, który
był rabinem w Horodcu a późnićj w Anto-
polu. Party żądzą wiedzy nowożytnej
przeniósł się do Brodów a stąd do Wrocła-
wia, gdzie r. 1848 w gimnazyum św. Ma-
gdaleny otrzymawszy patent dojrzałości,
zapisał się na wydział filozoficzny. W r.
1855 rozpoczął nauki lekarskie w Paryżu,
a w 10 lat późnićj (1865) stopień doktora
medycyny osiągnął, Obecnie przebywa
w Paryżu, oddając się przeważnie pracom
literackim.

Hebraeische Grammatik. Breslau, Hepner, 1851,
w 8-ce, str. XV, 282. Ded. Al. Humboldtowi.
Grammaire hóbraique pratique, traduite de Palle-

mand sous les yeux de Iauteur pax Olóment Mullet.
Paris, Franek, 1862, w 8-ce, str. XX i 108.
Amaurose suryenue brusquement pendant la con-

valescence d'une pneumonie. Guórison rapide par
une ómission sanguine. (Gaz. d. hóp., 1861, str. 242).

Etudes historiques sur Iempoisonnement. Paris,
Parent, 1865, w 4-ce, str. 64, 1 tabl. These.
Le róle de Jesus et des Apótres. Paris, M. Lóvy,

1866, w 8-ce.
Grammaire de la langue latine raisonnóe et sim-

plifióe d'aprós de nonveaux principes expliquant le
latin par les rógles de la langue francaise. Paris,
Delagrave, 1869, w 8-ce, str. 400.

La religion nationale des anciens Hóbreux. Ró-
ponse a la Revue des Deux Mondes. Paris, 1873,
w 8-ce, str. 23. * :
Nouveaux principes comparós de la prononciation

anglaise dans ses rapports avec les langues fran-
qaise et allemande; suivis d'un rósumó de la gram-
e 7 Paris, Baudry, 1874, w 8-ce,

str. ,

Raabski—Rabbinowicz.

Nouveau traite pratique de la prononciation an-
glaise. Paris, Baudry, 1876, w 8-ce.

Vergleichende Grammatik der polnischen Sprache
verglichen mit der deutschen und hebriischen. Pa-
ris, libr. du Luxemburg, 1877, w 8-ce, str. XL, 432,

Histoire sainte. Paris, impr. Reiff, 1877, w 18-ce,
str. 180.
Essai sur le Judatsme, son passć et son avenir.

Paris, chez auteur, 1877, w 8-ce.
Prineipes talmudiques de Schehitah et de Terephah,

au point de vue módical. Paris, chez Iauteur, 1877.
Lógislature eriminelle du "Thalmud. Organisation

de la magistrature rabbinique, autoritó legale de la
Mischnah, ou Traduetion eritique des traitós talmu-
diques Synhedrin et Makhoth et de deux passages
du traitć Kdjoth. Paris, impr. nationale, 1876,
w 8-ce, str. XXXVIi 231.

Lógislation civile du Thalmud. Traduetion du
traitć Khethouboth. Paris, E. Thorin, 1873, w 8-ce,
str. XXIV, 136.

Toż, Nouveau commentaire et traduetion eritique
du traitć Baba Kama. Paris, E. Thorin, 1878, w 8-ce,
str. LXXXIV, 511. Tome II. ł

Toż. Nouveau commentaire et traduetion eritique
du traitó Baba Metzia. Paris, E. 'Thorin, 1879,
w 8-ce, str. LII, 487. "Tome III.

Toż. Nouveau eommentaire et traduetion critique
du traitó Baba Bathra. Paris, E. Thorin, 1879,
w Ś-ce, str. LI, 420. T. IV.

Toż. La módecine du Thalmud, les patiens, nou-
Yeau eommentaire et traduction eritigne de tous le
passtges des trente traitós des trois dernióres divi-
Sions (Sedarim) qui eoncernent la legislation, la
módecine, les paiens ete. Paris, Fauteur, impr. Pa-
rent, 1830, w 8-ee, str. LXX, 431. T.V.

Toż. Les femmes, les paiens selon le Thalmud.
Nouveau commentaire et traduetion eritique des
traitós Berakhoth jusqwó  Khethouboth, Grhitin,
Kidouschin, de tous les passages des 26 traitós
des trois premitres divisions (Sedarim) qui eon-
cernent la lógislation, les femmes, les paiens ete.
Pawis, impr. Lahure, 1884, w 8-ce, str. XII i 467.
Tome I.

Introduetion gónórale du Thalmud. Paris, K.
Thorin, 1879, w 8-ce, str. LI.
La módecine du Thalmud ou tous les passages

concernant la módecine, extraits des vingt et un
traitós du Thalmud de Babylone. Paris, Iauteur,
imp, Parent, 1880, w 8-ce, str, LI i 176.



Rabka—-Racihorski.

Rabka. Die jod-und bromhaltigen, alkalisch salzigen

Heilquellen zu Rabka in Westgalizien. Krakau,

1867, w 8-ce, str. 14.
Sources de Rabka (Galicie Oceidentale). FEaux

alealines salóes contenant de Fiode et du brome.

Cracovie, 1867, w 8-ce, str. 14. e ż

Rachocki Baltazar, lekarz toruński, zmarły

w Toruniu 21 lutego 1602 r., uczestni-

czył na synodzie toruńskim i akta jego ,

podpisał.
Por. Zernecke: (1727), str. 228. Gąsiorowski,

II, 190.

Raciborski Adam, ur. w Radomiu r. 1809,

nauki gimnazyalne pobierał w Kielcach,

do medycyny przykładał się w Warszawie

itu r. 1828 wydział lekarski uwieńczył

rozprawę jego konkursową złotym meda-

lem. W r. 1881, będąc czteroletnim uczniem

medycyny, mianowany został lekarzem 4

pułku piechoty Jiniowój i z nim odbył całą

kampanię wojenną. Ozdobiony złotym

krzyżem virtuti militari tułał się na o0b-

czyźnie; w r. 1833 czynnie zajmował się

w czasie epidemii cholery w Besanęqon;

w r. 1834, po obronieniu rozprawy, otrzy-

mał dyplom doktora medycyny Ww Paryżu.

Odtąd aż do śmierci bawił w stolicy Fran-

cyi, gdzie zdołał skronie swoje ozdobić wa-

wrzynem nauki i zjednać sobie imię poszu-

kiwanego praktyka. Um. w lutym 1871 r.

Był jednym z założycieli towarzystwa pa-

ryzkiego lekarzy polskich i pierwszym

tego towarzystwa sekretarzem. głównym.

Pod jego kierunkiem wyszły dwa tomy ro-

cznika tego towarzystwa.

rozem wydawał dziennik: L'expórience.

Essai sur le danger de la constipation et les tu-

meurs stercorales. Paris, 1834. These.

Nouveau manuel ceomplet d'auseultation et de per-

eussion, ou application de Facoustique au diagnostic

des maladies. Paris, 1835, w 8-ce, str. 9 i 304.

ARG: Bruxelles, impr. Haumann, 1839, w 12-0e, str.

279i 1 tabl. i

Neues vollstiindiges Handbuch

und Pereussion oder Anwendung der Akustik zur

Unterscheidung der. Krankheiten. Teutsch bear-

beitet von D. H. A. Hacker. Leipzig, Engelmann,

1836, w 8-ce, str. XVI, 258.

New and complet manual of auscultation and Per-

eussion applied to the diagnostic of diseases. Tran-

slated by William Fitzherbert. Cambridge, 1835. '

"Toż, w przekładzie greckim Blastosa, 1838.

Toż, w przekładzie angielskim przez d-ra Post.

Boston.
Połnoje rukowodstwo prisłusziwanja i postuki-

wanija ili primienienije organow słucha'k razpozna-

wańju bolezniej. Perewiel Miehbaił Jarockij. War-

szawa, tip. Gliieksberga, 1843, w 8-ce, str. XVII

i 260 1 1 tabl. :

Synoptische Tabelle iiber die Zeichen der Auseul-

tation und Pereussion. angewendet zur Diagnose der

Krankheiten. Deutsch bearbeitet von d-r H. A.

Hacker. +

Mómoire sur Fapplication des módicaments par la

móthode endermique, 1834. Praca uwieńczona na-

rodą Qorvisarta.
* Pyócis pratique et raisonać du diagnostie, conte-

nant Finspecil0n, la mensuration, la palpation, la

der Auseultation

Pącznie z Hen-

EU

dópression, la pereussion, Fauseultation, Fodoration,

la gustation, les róactifs chimiques, Finterrogation

des malades, la deseription des maladies de la peau,

de la bouehe, de la gorge, des parties gónitales, des

altórations du sang. des affections du systeme ner-

veux, de Fappareil respiratoire, cireulatoire, digestif,

urinaire ete. ete. Paris, impr. Bowrgogne et Marti- '

© net, 1837, w 18-ce, str. XIII, 936.

Toż. Bruxelles, 1838, w 12-ce, str. XIII, 661.

Mómoire adressć au eoneours sur lamenstruation.

Rozprawa nagrodzona medalem wartości 400 fr.

r. 1838, przez akademię lekarską w Paryżu.

Histoire de dóeouvertes relatives au systeme vei-

neux, envisagó sous le rapport anatomique, physio=

logique, pathólogique et thórapeutique, depuis Mor-

gagni jusqua nos jours. Pawis, J. B. Baillibre, 1841,

w 4-ce, str. 214. Rozprawa uwieńczona w r. 1840

medalem wartości 1,200 fr. z funduszów Portala

przez akademię lek. w Paryżu.

Mómoire adressó au concours Sur la curabilitó de

la phthisie pulmonaire, 1841. Praca dokonana

wspólnie z dr. Henroz, nagrodzona przez akademią

paryzką medalem wartości 500 fr.

Mómoire adressć au coneours sur la physiologie

de la menstruation et ses rapports avec les diff6-

rentes maladies. Rozprawa uwieńczona r. 1840 przez

akademię lekarską w Paryżu medalem wartości

1.500 fr. (Gaz. d. hóp., 1842, Nr. 150, str. 701.

"L'expórience, 1841, Nr. 196—199).

Etudes physiologiques sur la menstruation et les

epoques du rut. Paris, J. B. Baillidre, 1848, w 8-ce.

(L'lustitut. Journal genóral des sociótós. et travaux

seientifiques, Nr. 448, Str. 228). :

De la puberte et de Fige eritique chez la femme,

au point de vue physiologique, hygienique et medical,

et de la ponte póriodique chez la femme et les mam-

miferes. .D”apres un ouvrage couronnó par Vacadó-

mie de módecine. Paris, 1843, w 12-ce, Str. 513.

O zviełosti i kritiezeskom wozrastie żenszeziny

w fiziołogiczeskom, gigieniezeskom i wraczebnom

otnoszeniach. Soczinienie d-ra M. A. Raciborskago.

Pierewieł s franeuzkagoS$. Łowców. _S.Pietierburg,

Głazunow, 1853, w 8-06, str. XIV, 305. ;

Inauguration du monument de Larrey dans la cour

du Val-de-Griee le 8 aoiit 1850. Discours prononcć

par... au nom des chirurgiens et des invalides po-

lonais. Paris, Cosson, 1850, w 4-0e, RO

Discours prononeć sur la tombe dę la princesse

Dorothóe Lubomirska le 26 mai 1854 au eimetióre du

Póre-Lachaise. Paris, Cosson, w 8-ce, Str.4.

Du role de la menstruation dans Ja pathologie et

la thórapeutique. Paris, 1856, w 8-08.

De Fexfoliation physiologique et pathologique de

la membrane interne de Futórus avec de nouvelles

considórations sur les avortements au debut de la

grossęsse. Paris, J. B. Baillióre, 1857, w 8-ce,

str. 80 : :

Mowa o styczności medycyny Z innemi naukami,

sztukami pięknemi i literaturą: Paryż, nakł. autora,

druk L. Martinet, 1858, w 8-ce, str. 32. 0

Historya postępu w diagnozie i terapeutyce zapa-

leń płue i pleury, zacząwszy od Hippokratesa aż do

Lenneka (Laennec). (Roczn. tów. paryzk. lekarzy

polskich, 1859, str. 21—48). W tymże przedmiocie

autor ogłosił pracę w dzienniku: L'expórieńce, jour-

nal de módecineet de chirurgie ródigć par les D-rs

Henroz et Raciborski.
Ę

Przegląd główniejszych wypadków lekarskich ja-

kie się objawiły we rancyi w ciągu. upłynionego

roku. (Rocz. tów. paryzk., 1859, str. 70—119). Za-

wiera: 1. O leczeniu aftekcyi dyfterycznój gardła

i krtani a mianowicieo tracheotomii w krupie, str.

79—86. 2. Gorączka czyli. febra puerperalna, str.

86—9%. 3. Choroba Adissonąi leukocythemia, Str.
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95—99. 4. Chromidroza, str. 99—100. 5. O liga-
turze kanału pokarmowego czyli esofagu w doświad-
czeniach lekarsko-prawnych i toksykologieznych,
str. 100—102. 6. Uwagi ogólne nad kołtunem a mia-
nowicie o nowćj formie hypokondryi, którąby można
nazwać hypokondryą tryehomatyczną, i o grzybach
kołtunowych, str. 102—108. 7. Dwie nowe formy
paraliżu, str. 103—108. 8. Odjęcie tumorów przez
zgniecenie podstawy (6crasement linóaire), str. 108
do 112. 9. Strzały wypalające, metoda proponowa-
na przez D-ra Maisonneuve do niszezenia wszelkich
tumorów nawet wielkich wymiarów, str. 112—117.
10. Naciskanie arteryi palcami, w leczeniu anewry-
zmatów, metoda D-ra Vanzetti, str. 117—119.

O dążnościach dzisiejszych medycyny niemieckićj.
(Roczn. tow. paryz. lek. polskich, 1859, str. 122).

Traitć de la menstruation; ses rapports avee 'ovu-
lation, la fócondation, Vhygitne de la pubertć et de
Tage critique, son róle dans les diftórentes maladieg,
ses troubles et leurs traitement. Paris, J. B. Bail-
litre, 1868, w 8-ce, str. XXIV, 631, 1 tabl.

Pórieardite aiguć entóe sur une ancienne hyper-
trophie du coeur avee une lósion organique des Val-
vules; prósenee des eaillots fibrineux dans la cavitó
du ventricule gauche. (Gaz. des hóp., Nr. 151,
str. 601). i
Tableau comparatif de trois variótós principales

de la variole. (Tamże, 18384, T. VIII, Nr. 62,
str. 245). ;
Rhumatisme artieulaire aigu chez une femme peu

sanguine, oeeupant toutes les grandes artieulations,
eompliquć de perieardite avec ópanchement parullent.
(Tamże, 1834, Nr. 78. str. 297).
Epanchement dans la cavitó abdominale de ma-

tieres stercorales 4 la suite d'une constipation pro-
longóe; póritonite sur-aiguć; mort rapide; nócropsie.
(Tamże, 1834, Nr. 79, str. 315).
Les órysipóles et leur traitement.

Nr. 100, str. 397).
De la nature et du traitement des rhumatismes.

(Tamże, 1834, Nr. 109, str. 438).
Gućrison d'une caverne des poumons au moyen des

ćmissions sanguines gónórales et locales. (Tamże,
1834, Nr. 140, str. 550).

Observation d'un anóvyrysme du coeur, suivie de
rófiexions sur ee genre de maladie; par le .... (Tam-
że, 1835, Nr. 127, str. 505).
Rapport officiel sur les epidómies du cholóra asia-

tique rógnant en Pologne en 1836 et 1837, fait au
gouvernement par la Socićtć sanitaire de Varsovie,
extrait des Mómoires de cette sociótć par le d-r Ra-
ciborski. (Gaz. d. hópitaux, 1838, Nr. 189, 142).

Quelques mots sur Fautophonie et sa valeur dans
le „lep: des maladies de poitrine. (Tamże,
1839, Nr. 101).
De la menstruation (wpływ na nią chorób płuc.).

(Gaz. de Paris, 1842, Nr. 26).
De la menstruacion. (Annales d'obstótr., 1843,

fevrier).
(Gaz. d. Ró 1847,

|).

(Tamże, 1834,

Rótrecissement du col utórin,
Nr. 142, T.IX. (List do akademii medyczn

Evacuation des foyers de liquide morbide sans
pónótration de Par, (Tamże, 1849, Nr 138). Note
adressóe a. M. SA j
ROZA du eol de Futórus avec exubórance

eonsidórable de la Ibyre antórieure formant un long
prolongement dans le vagin. Amputation suivie de
guórison. (Observation). (Tamże, 1850, Nr. 118).
Pleuro-pneumonie rómittente. Saignóes modóróes

rólativement 4 Fintensitó apparente de la maladie—
RAJ de quinine. Guórison rapide. (Tamże, 1851,

r. 40). .
Balano-posthite,Oconstitutionnellę, (Obser-

ration). (Tamże, 1852, Nr. 113).

Raciborski—Raczkowski.

Quelqueś eonsidórations sur le cathótórisme utórin
en gónóral et en paxtieulier sur son application au
traitement des deplacements de TFutórus. (Tamże,
1854, Nr..17).
„Du traitement topique des affections de la matriee

A Faide du speeulum de bain. (Tamże, 1855, Nr. 10).
Note sur Finfluence de la mauvaise denture sur la

production de la gastralgie. (Tamże, 1855, Nr. 142).
Ovarite folliculeuse suivie de póritonite aiguć et

terminóe par la gućrison. (Tamże, 1856, Nr. 181).
Un mot 4 propos de Fexfoliation de la muqueuse

utćrine. (Tamże. 1857, Nr. 100).
Quelques considórations sur la. plique et d'une

nouvelle Yvarióte d'hypochondrie que Ton pourrait
designer sous le nom d'hypochondrie triehomatique.
(Tamże, 1859, Nr. 28).

Exemple de pneumo-urie, ou Yurine gazeuse, chez
un malade afiectć de neyropathie protóiforme avee
pródominance des symptómes de Thypochondrie.
(Tamże, 1860, Nr. 66).

Paralysie des muscles du voile du palais et des
membres4 la suite de la diphtórie eutanće sans
plaques diphtóritiques au fond de la gorge. Guóri-
son rapide 4 Faide de Fazotate dargent administrć
4 Fintćrieur. (Tamże, 1864, Nr. 20).
Du róle du módecin 4 Toccasion du mariage de

jeunes filles non encore reglóes. (Tamże, 1865,
Nr. 31. Przegl. lek., 1865, Nr. 13).
De Famónorrhóe par causes psychiques et parti-

culiórement pax la peur d'ótre grosse ou par le vif
dósir d'avoir des enfants. (Archives de módecine,
1865, mai). (Gaz. d. hóp., 1865, Nr. 68, 69).
Eclampsie albuminurique puerpórale grave, gućrie

promptement, de mćme que Falbuminurie elle-móme
apres Fadministration du bromure de potassium.
(Tamże, 1669, Nr. 76).
Du traitement topique des affeetions de la matriea

par des pansements quotidiens, A Faide des pessaires
módiecamenteux próparós avee les typhas. (Tamże,
1866, Nr. 8).

Nouvelles considórations pratiques sur la mónor-
rhagie et ses rapports avec Fhómatoetleperiutćrine.
(Congrós med.-chir. 'de France, 1 session, tenue
4 Rouen, 1868, str. 124—133. i

Róflexions sur Fadministration des módicaments
au moment des rógles. 1868,
Avril 30).
Du vaginisme. (Jour. des eonnaissances mód.-

chir.. 1869, Nr 10).
Note sur la disposition la plus ordinaire d'hymen.

(Jour. des connaiss. med.-chirurg., 1870, Nr. 4).
z Raciborza Wawrzyniec, stopnie filozo-

ficzne otrzymał w Krakowie w latach 1414
i 1416; był profesorem a nadto r. 1421
i 1426 dziekanem wydziału filozoficznego.
Na dworze Władysława, króla czeskiego
i węgierskiego obowiązki lekarza spra-
wował. :

Por. Muczkowski: 1. e. 8, 10, 14, 18. Jocher:
I, 232. ; ż

Rackiewicz, lek. szpitala w Sejnach.
Spostrzeżenia z 1-134) lekarskićj. (Gaz. lek.,

(Bull. de thórap.,

T. XXI, 1876, str. 121—13
O przemywaniumacicy zimną wodą po porodzie.

(Tamże, T. XXIII, 1877, str. 59—62).
Szczękościsk z tężeem całego ciała. Wyzdrowie-

nie. (Tamże, T. XKY, 1878, str. 89—91.

Raczkowski Józef Korneli, rodem z gub.
mińskićj.
De chorea S-ti Viti medullae spinalis vitio saepe

assignanda. Vilnae, typ. Schol, Piar., 1816,w 8-ce,
str. 25, Diss. inaug. ,



Raczyński—Radziejewski.

pea M.
Kamyk wgruezole ślinowym podjęzykowym. (Tyg.

lek., 1864, Nr. 42).
* Rada dla gospodarzów względem zachowania przy
zdrowiu bydła. Rzecz z pisarzów zaleeonych wyjęta,
ku pożytkowi powszechnemu z pozwoleniem Zwierzch-
ności wydana, w Sandomierzu w Drukarni J. K.
M-ci y Rzeczypospolitćj, 1785, w 8-ce, str. 94.
Rada dla matek przez obywatela Polaka do książki

P. Boarne w Paryżu 1777 wydanćj przydana. Po-
znań, 1791, w 8-ce, k. nl. 4. (Zachęta do karmienia
dzieci własną piersią). ' -
Rada przyjacielska dla mieszkańców miast i wsi,

aby zmniejszyć ilość umierających dzieci na ospę,
w 4-0e, (z 18 w.). i

Radecki Jan Godziemba.
Słownik ophtalmologiczny czyli szezegółowe opi-

sanie i leczenie chorób wzrok ludzki dotykających.
Części 3. (Skończyło się na prospekcie w Wilnie
1830 r.).

Radecki Konrad Rudolf.
Dissertat. inaug. de delirio tremente.

1824, w 8-ce.

Radek Jan, spółczesny lekarz w Nadwor-
nej w Galicyi. Ron
Z oddziału chirurgicznego d-ra Obalińskiego

w szpitalu św. Łazarza w Krakowie. Przyczynek
do kazuistyki nowotworów na szyi. (Przegl. lek.,
1875, Nr. 18).
Przyczynek do leczenia ropiastych wypocin opłu-

eny. (Tamże, 1876, Nr. 2, 3, 4).
Odma płue obustronna (Pneumothorax ambilate-

ralis), (Tamże, 1878, Nr. 22).
Ropień w płucu niezwykłój wielkości. (Tamże,

1878, Nr. 23).
Sprawozdanie o ruchu chorych i chorób w oddziale

. chirurgicznym d-ra Obalińskiego w szpitalu św. Ła-
zarza w Krakowie za rok 1874. (Tamże, 1876, Nr.
6, 7, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 20).

Toż, za rok 1875. (Tamże, 1876, Nr. 47, 49—53).

Radlica albo z Radlic Jan, zwany także
Johannes Parvus s. Minor, herbu Korab,
w naukach lekarskich kształcił się wMont-
pellier, gdzie stopień doktora medycyny
otrzymał. Zalecony przez Karola V, króla
franeuzkiego, choremu Ludwikowi, królo-
wi polskiemu i węgierskiemu, przybył do
Polski, i tu biegłością w swój sztuce
i wielką nauką tak się odznaczył, że król
mianował go kanclerzem koronnym. Wr.
1379 został archidiakonem a późnićj i bi-
skupem krakowskim. Katedrą biskupią
rządził lat 12. Umarł 12 stycznia 1891 r.
Jan Kaski, arcybiskup poznański wystawił
mu r. 1518 nagrobek.

Por. Gąsiorowski: I, 88. Rzepnicki: Vitae prae-
sulum Poloniae, Posnaniae, 1761, T. I, 303. Mie-
chovita: Chron. lib. IV, str. 262. Niesiecki: Korona
Pols., III, 792. Paprocki: Herby, 463. Łętowski:
Katalog bisk., I, 297, III, 260. SŚwieżawski w Pam.
tow. lek., 1878, ttr. 441,

Radliński Andrzej, rodem z Warszawy, dy-
lom doktora medycyny otrzymał w Mont-

pellier 12 lipca 1839 r.
Essai sur Femploi des próparations joduróes, et

notamment de Fhydroiodate de potasse dans le trai-

tement de la syphilis confirmóe. Montpóllier, Ri-
card, 1839, w 8-0e, str. VI, 56. These.

Dorpat,

,
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"Radosław, Radzław, kanonik krakowski,

lekarz Bolesława Wstydliwego, księcia na

Krakowie i Sandomierzui Kordgutidy je-

go żony; umarł w pierwszych latach XIV

wieku, uczyniwszy (1303) zapis na kościół

tak z folwarku pod Skałką, jaki uzyskał
„za swe wierne usługi od sławnych ksią-

żąt ziemi krakowskićj*, jako tóż i z ma-

jętności za 40 grzywien nabytćj. Wystę-

puje on jako świadek w testamencie Boler

sława pisanym 6 grudnia 1279 r. wNowóm
mieście Korczynie. Z r, 1289 znajdujemy

akt wymiany pola w Podegrodziu z leka-

rzem. Radzisławem przez Kunegundę uczy-
niony.

Por. Łętowski: Katalog, III, 429, IV, 3. * Swie-

żawski: Pam. tow. lek. warsz., T. 73, str. 15—18.

- Rady (nowe) dla kobiet w główniejszych zmianach
stanu fizycznego tudzież w słabościach im tylko wła-

ściwych. Nakładem Hugues et Kermen. Warsza-

wa, 1829, Grałęzowski, w 8-ce, str. 99. .
Rady dla matek. Warszawa, nakł. redakcyi

dwutyg. „Zdrowie”, druk. M. Ziemkiewicza i W.

Noakowskiego, 1879, w 16-ce, str. 4.
Rady dla publiczności co do zachowania są pod-

czas panującój ospy, podane przez Tow. lek. krak.,

1872, w 8-ce, 1 k.
Rady postępowania w czasie napadu cholery.

Kraków, 1848, fol., str. 6.
Radzibor Karol Włodz.
De nuce vomica; dissertatio. Berolini, typ. Nie-

tackianis, 1837, w 8-0e.
z Radziwia Klemens, doktór medycyny,

sprawował urząd burmistrza m. Warsza-

wy. Obowiązki te zdał 22 lutego 1617 r.

następcy swemu Janowi Szelidze. Wraz

ze Stanisławem Warszyckim, starostą War--

szawskim, szczególną opiekę rozciągał nad

aktami grodzkiemi, między któremi znaj-

dował się wówczas jeszcze przywilój na za-
łożenie miasta.

Por. Weinert: Starożytności Warszawy, T. IV
str. 418.

Radziejewski Zygmunt, ur. w Poznaniu 9
stycznia 1841 r., ukończywszy nauki po-
czątkowe i gimnazyalne w mieście rodzin-
nóm, w r. 1860 zapisł się na wydział lekar-
ski uniwersytetu berlińskiego, gdzie 1864
r. stopień doktora medycyny otrzymał,
W 1865 r. złożył egzamin rządowy; po
czóm odbył podróż naukową do Wiednia
i Pragi. W latach 1866 i 1870/71 brał

udział w wyprawach wojennych pruskich;

a w odstępie czasu dzielącym jędnę wojnę
od drugićj zajmował się poszukiwaniami

klinicznemi i doświadezalnemi już to w pra-
cowni chemieznój zakładu patologicznego
prof. Kiihne'go, już to w dne fizyolo-
gieznym pod Du Bois Reymond'em. Wr.
1871 rozpoczął jako docent prywatny wy-
kłady chemii lekarskiej i farmakologii
w uniwersytecie berlińskim. Już z zapa-
łem. gotował się do objęcia ofiarowanćj so-
bie katedry klinicznój w Krakowie, gdy
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nagła śmierć 23 stycznia 1874 r. rozwiała
jego marzenia, a uniwersytet jagielloński.
pozbawiła dzielnego pracownika.
De corporibus quibusdam metamorphosis regres-

sivae nonnulla. Berolini, Druek von G. Lange, 1864,
w 8-ce, str, 34. Diss. inaug. i

Ueber das Vorkommen von Leucin und Tyrosin
im normalen Kórper. (Virchow Archiv, 1866, XXXVI,
str. 1—14). Deutsche Klinik, 1865, Nr. 43. Rozprawa
konkursowa uwieńczona nagrodą akademicką 1864 r.

Beitrag, zur Lehre von der  Fettresorption.
(Centralbl. f. med. Wiss., Nr. 23, 1866).

Experimentelle Beitrige zur Fettresorption.
chow”a Archiv, T. 48, str. 268—286).
Zur physiologisehen Wirkung der Abfiihrmittel.

(Archiv. Reichert'a i Du Bois Reymond'a 1870, str.
1—67 i Berlin. kl. Wochensch., 1870, Nr. 25, 26.
Przegl. lek,, 1870, Nr. 2).

Die giftigen Wirkungen des Kohlenoxysulfids.
-(Virehow'a Archiv, 1871. T. 58, str 370).

Zur Wirkung des Antimons. (Archiv Reicherta
i Du Bois Reymonda, 1871, str. 472—485).

Zusatz zu den „experimentellen Beitrigen zur Fett-
resorption*. (Archiv. Virchow'a, 1872, T. LVD).

Ueber die Bildung von Asparaginsiure bei der
Pancreasverdauung. (Berichte d. D. chem. Gres.
1874. Bd. VII, str. 1050). Praca dokonana wspól-
nie z Salkowskim. :
W Oentralbl. f. med. Wiss. opracowywał sprawo-

zdania z farmakologii, terapii i toksykologii. Nadto
pracami swemi zasilał dziennik poświęcony farma-
kologii wydawany w Lipsku.

Radziszewski Bronisław (ur. 1838) niele-
karz, spółczesny prof. chemii przy uniwer-
sytecie lwowskim.

Ueber das Wachs im Getreidestroh. Berlin, 1860.
Recherches sur quelques dóriyćs de Facide phónyl-

acćtique I et II part. (odb. z Bullet. de Facad. de Bel
gique 1869), w 8-ce, str. 11i16.  :
Kilka uwag nad różnokształtnością i wielokształt-

nością połączeń chemicznych (osobn. odb. z N. P.
Roczn. Tow. Nauk.). Kraków, 1870, w 8-ce, str. 17.
Badania teoretyczne i doświadczalne nad teoryą

podstawień. Kraków, 1870, w 8-ce.
Ocena chemicznój teoryi prof. D. EK. Czyrniańskie-

go. Kraków, druk. Uniw., 1870, w 8-ce, str. 50
(oddruk. z Roezn. Tow. Nauk. Krak.).
O nowej chlorotylnidynie. Kraków, 1871, w 8-ce,

str. 9 niel. (Osobn. odb. z N. P. Rocz. Tow. Nauk.).
Ueber die relative Stellung der Seitenketten im

Kohlenwasserstoffe. Kigene Bemerkungen iiber die
Struetur aromatischer Kórper. (Berichte der deutsch.
chemisch. Gressell., 1873, Z. XIN).
O działaniu siarki na sole barowe kwasów aroma-

(Vir-

tycznych. Kraków, 1875, w 8-ce, str. 9 niel.). (Odb.
z Il-go tomu spraw. Wydz. mat.-przyrod. akad.
Umiejęt.).

Wypadki rozbioru chemicznego zdroju „„Wandy*
w Szczawnicy. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879,
w 8-ce, str. 7i1.nl. (Odbitka z tomu XIII Sprawo-
zdań Kom. fizyogr. Akad. Umiej.). .
Sprawozdanie 0 rozbiorze chemicznym źródła

„Wandy* na Miedziusiu w Szczawnicy, świeżo do-
konanyim przez..... Kraków, druk. Uniw. Jagiell.,
1880, w 8-ce, str. 9.

Badania nad zjawiskami fosforescencyi ciał orga-
nieznych i uorganizowanych. Kraków, druk. uniw.
Jagiell., 1880,w4-ce, str. 15. (Odb. z T. V Pam.
Wydz. mat. przyr. Akad. Umiejęt.).
Ueber die Phosphoreseenz der organischen und

organisirten Kórper. Giessen, Druck von W. Kel-
ler, 1880, w 8-ce, str. 32, (Odb. z Justus Diebig's
Annalen der Chemie). .. i

"logii Rosas'ie.

Radziszewski—Rakowicz.

Wynik rozbioru chemicznego źródeł mineralnych
w Ryrvanowie. (Czasopismo Tow. aptekarskiego.
Lwów, 1881, Nr. 18, druk. Dobrzańskiego i Groma-
na, w 8-ce).
Toż,w osob. odb. Lwów, 1881, w 8-ee, str. 4.
Wynik rozbioru chemieznego niektórych źródeł

mineralnych w  Truskaweu. (Czasopismo Tow.
Aptekarskiego, Nr. 11. 12, Lwów. 1851, druk. J.
Dobrzańskiego i K, Gromana, w 8-ce). |

Lubień. Wynik rozbioru chemicznego zdroju „Lu-
dwika*. Twów, nakł. właściciela Zakł. zdrojowo-
kąpielowego, 1882,w 8-ce, str. 16.
Rymanów. Rozbiór chemiczny wód lekarskich

w Rymanowie. Lwów, I związkowa drukarnia we
Lwowie, 1882, w 8-ce, str. 35, tabl.
WspólniezWispekem ogłosił: Badania nad połą-

ezeniami pochodnymi Xylolów. Kraków, druk. Uniw.
Jagiell., 1883, w 8-ce, str. 27. (Odb. z T. XI Rozpraw
Wydz. matem. przyr. Akad. Umiejęt.).

Radziszewski St.
O szczepieniu krowianki osobom, które w dzieciń-

stwie miały ospę naturalną. (Pam. tow. lek. warsz.,
T. 77. 1881, str. 440—492).

Radziwoński Jan, ukończywszy nauki le-
karskie w Wiedniu, przez lat kilka zajmo-
wał posadę asystenta przy prof. oftalmo-

Umarł 25 Lipca 1866 r.
przeżywszy lat 72. Spuściznę wynoszącą
około 20,000 złr. przeznaczył na wsparcie
i zachętę dla uczącćój się młodzieży pol-
skićj. Oprócz praktycznych prac na polu
okulistyki, zasłużył się krajowi doświad-
czeniami około sztucznego zapłodniania
ikry rybićój a nadto założył w Dubnie pod
Krzeszowicami pstrągarnią. .
De ophthalmia catarrhali epidemice inter miłlites

regnante. Vindobonae, typ. Akkermann, 1824,
w 8-ce, str. 50. Diss. inaug.
"O sztueznóm zapładnianiu ikry rybićj w zastoso-

waniu do chowu pstrągów. (Roczn. tow. nauk, krak.,
1852, T. XXI, str. 1—16).
"Rafalski Fr., lekarz szpitala w Maciejo-

wicach.
Spostrzeżenia nad leczeniem nerwobólów żelazem

do białości upalonóm. (Gaz. lek., T. XIV, 18758, str.
33—36, 52—58).

Ragusini Tomasz. w drugićj połowie
XVI wieku był fizykiem i kanonikiem kra-
kowskim..

Por. Katalog bisk. krak., IV, 8.

„ Rakowicz Franciszek Tadeusz, ur. 1
czerwca 1839 r. we wsi Golejewku, w W.
Ks. Poznańskióm; ukończywszy gimna-
zyum w Poznaniu 1857 r., udał się na wy-
dział lekarski do Wrocławia, następnie
przeniósł się do Berlina, gdzie 4 kwietnia
1862 r. otrzymał stopień doktora medy-
cyny. Zagrożony utratą słuchu porzucił
zawód lekarski, i poświęciłsię publicystyce.
W r. 1862 redagował przez czas niejaki wy-
chodzącego w Chełmie „Nadwiślanina*.
W r. 1863 wstąpił do redakcyi Dziennika
Poznańskiego, gdzie pisywał głównie arty-
kuły treści ekonomicznój a często i felje-
ton, W r. 1865 wyjechał do Lipskaw celu
wyuczenia się księgarstwa i drukarstwa



Rakowski—Raspail.

i nabycia biegłości w buchalteryi, Wró-

ciwszy do kraju został redaktorem nowo-

założonćj Gazety toruńskićj, która odrazu

wybitne i odmienne od innych zajęła sta-

nowisko. Równocześnie otworzył księgar-

nię w Toruniu, którćj nakładem przez lat 5

(1869—1873) wychodził Kalendarz polski

Rakowicza. Obok tego pracował w „to-

warzystwie moralnych interesów ludności

polskićj pod panowaniem pruskióm' a kasą

pożyczkową toruńską wzorowo administro-

wał. Kilka lat był radnym m. Torunia

a w urządzeniu uroczystości jubileuszowćj

Kopernika nie mało dokładał starania.

W r. 1873 był powołany na dyrektora

banku włościańskiego w Poznaniu; tu, przy

mozolnój pracy w banku, nie małą zasługę

położył około rozwoju spółek pożyczkowych

- ] zarobkowych. Um. 27 sierpnia 1878 r.
De operationis fistulae vesieo-vaginalis evolutio-

ne historiea. Berolini, typ. G. Schade, 1862, w 8-ce,

str. 31. Diss. inaug.
Towarzystwo św. Wojciecha, duehowny pomnik

tysiącietnićj roczniey. Poznań, 1861, w 8-ce, str. 15.

O czekach czyli ułatwieniu interesu depozytowego

prze asygnacye. Poznań, nakł.i druk Kraszewskie-

go, 1875, w 8-ce, str. 24.
Toż, tamże, 1879, w 8-ce, str. 24.

O interesie depozytowym. Odezyt miany na V

sejmiku spółek zarobkowych polskich 28 listopada

1875 w Krotoszynie. Poznań, druk. Leitgebra, 1876,

w 8-cee, str. 38, k. 1.
Towarzystwo pomocy naukowej dla dziewcząt pol-

skich. Toruń, 1869, w 32, str. 15.

Kupiec i przemysłowiec jakim warunkom powi-

nien uczynić zadość i jakie okoliczności uwzględnić,

gdy zamierza się osiedlić. Poznań, 1877, w '8-ee,

str. 104. 3 We: k

Rakowski Ksawery, ur. w Warszawie

1804 r., nauk lekarskich słuchał w uniw.

aleksandryjskim, a osiągnąwszy 1827 r.

stopień magistra medycyny i chirurgii,

wysłany był kosztem rządu za granicę

w celu dalszego kształcenia się w medycy-

nie i zajęcia następnie jednój z katedr wy-

działu lekarskiego. Powróciwszy z za gra-
nicy oddał się praktycznemu zawodowi le-

karskiemu i zyskał sobie wiełką wziętość.

iogólne poważanie. Umarł 21 września

1868 r. Z pod jego pióra wyszły:
Ogólnie zasady zachowania zdrowia (w kalendarzu

nowym warsz. za r. 1835).
Słów kilka do matek o pierwiastkowóm wychowa-

niu dzieci (w tymże kalendarzu za r. 1836).

Był także współpraeownikiem Eneyklopedyi po-

wszechnej. ;

Rakowski Teodor. (Posnaniensis ur. 1835).
De strieturis urethrae virilis. Berolini, typ. G.

Lange, 1859, w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.

Rakowski Adolf August Hugo.
De stricturis urethrae morbisque qui illis in sy-

stemate uropośtico proereantur. Regiomonti, typ.
Dalkowski, 1854, w 8-ce. Diss. inaug. ,

Rakowski. |
Die sicherste Heilung des Wechselfiebers, ohne

das magenschwichende Chinin. Allen an Wechsel-

doktora medycyny uzyskał.

411:

fieber leidenden dringend empfoóhlen.  Altona, 1863,

w-8-ee, str. 39; Abe -

Rakowski P. spółczesny. chemik w War-

szawie ob. Neneki L. RAW SEK

Ramłau Carol Saladinus. Varsoviensis. .
De urethritide nec non de elytritide. Jenae, 1838,

w 8-ee, str. 41. Diss. inaug. > BA

Ramlow Saladyn Wiktor, ur. wWąchocku

1839 r., gdzie ojciec jego był lekarzem gór-

niczym; ukończywszy gimnazyumWw Kiel-

cach, w r. 1858 zapisał się do gróna słu-

chaczów akademii medyko-chirurgicznój

w Warszawie. W r. 1861 zmuszony na-

gle do podjęcia podróży na północny

wschód, zmienił kierunek i przez, Konstan-

tynopol dostał się do Paryża, gdzie dalej

studyował medycynę i w r. 1867 dyplom.
Zaraz po ukoń-

czeniu nauk lek. czynny brał udział w pra-

each tow. lek, polskich w Paryżu; w czasie

wojny francuzko-pruskićj w Metzu prze-

był oblężenie jako lekarz wojskowy. WL.

1881 wyjechał do Panamy w charakterze

lekarza kompanii przekopu panamskiego

i tam 28 lutego 1882 r. życie zakończył.
Du traitement de 1a vaginite. Paris, Parent, 1867,

w 4-06, str. 42. These. ą

Ramószyński Wilh. (w Dubnie).
Dekapitacya tępym hakiem Brauna. (Tyg. lek.,

1875, Nr. 25).
O tępym haku Brauna. (Praktyczne postrzeżenia.

T. V, 1862, str. 90—98).
Korespondencyazwidowni wojny: Ałaszkiert d.

29 grudnia 1877. (Medycyna (odcinek) 1878, Nr. 5).

* Rapou August.
Gorączka tyfoidalna i jój leczenie homeopatyczne.

R J.P. Warszawa, Orgełbrand, 1858,w16-ce,

str. 40.

Rasp Henryk, spółczesny lekarz wojska

austryjackiego.
Choroba umysłowa z przestrachu u żołnierza.

(Przegl. lek., 1873, Nr. 27). :

Otiucie chlorkiem barowym. (Tamże, 1874, Nr. 4).

Brak maciey, pochwy oraz miesiączki. (Defectus

uteri et vaginae congenitus, atque amenorrhoea).

(Tamże, 1874, Nr. 51). , ; ;

Ciała obce w przewodach słuchowych zewnętrz-

NO sposoby ieh dobywania. (Tamże, 1878,

w 9. : j

Przetoka szyi wrodzona. (Dwutyg. med. pub.,
1877, str. 401—402). gi,
Umyślne i dowolne zwichnięcie barku podpanew-

kowe. (Tamże, str. 402 --408).

* Raspail Franciszek Wincenty.
Domowy lekarz i domowa apteka. Teoryezna-

i praktyczna nauka jak sobie przyrządzić i używać

lekarstw. zachować zdrowie lub wyleczyć się jak

najprędzój i małym kosztem z większój części chorób

uleczyć się dających, oraz jak przyniesć sobie ulgę,
równą prawie zupełnemu wyzdrowieniu w chorobach

nieuleczonych lub chronicznych. Sposobem dla ka-

żdego przystępnym wyłożone. Przekład według

trzeciego paryzkiego (r. 1849) wydania. Warszawa,
nakł. i druk. S$. Orgelbranda, 1850, w 8'ee,.str.
349, VI.

Toż. Wydanie drugie. Przekład podług ostatnićj
edycyi francuzkićj. Warszawa, S. Orgelbrand, 1851,

w 8-ce, str. 201, BA
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'Toż, przekład podług ostatniej edycyi francuzkićj,
wydanie trzecie. Warszawa, S. Orgelbrand, 1852,
W 8-6e, str. 11 i 201. ;
Lekarz domowy. MedycynaiFarmacya domowa.

Przekład z ostatnićj poprawnój i pówiększonćj edy-
ceyi. Warszawa. druk. Głaz. Codzien., 1852, w 8-ce,
str. VI, 257 i k. 2.

Toż. Warszawa, Gebethner, 1864, w 8-ce.
Toż. Przekład podług 16-6j edycyi franeuzkićj z r.

1862 znacznie powiększonćj. Warszawa, S. Orgel-
brand, 1864, w 8-ce, str. 282.

Ratajski Damian, doktór medycyny, bra-
ciszek zakonu benedyktyńskiego na Łysój
górze, zawiadywał w początkach bieżącego
stólecia apteką klasztorną i. był wielce po-
szukiwany jako zdolny i uczony lekarz.

Ratajski Walenty, synowiec poprzedzają-
cego, promowany do stopnia doktora me-
dycyny w Krakowie 4 sierpnia 1813 r.,
zajmował się wykonawstwem lekarskióm
w Radomiu, um. 1856 r.

* Raudnitz |. X
Siły leczące i skutki stytyjskiego soku z ziół, oraz

zastosowanie tegoż szezegółowe do leczenia różnych
chorób. Przełożył na język polski Józef Spittal.
Lwów, druk Winiarza, 1856, w 8-ce, k, 3, str. 33,

Raum Jan, ur. r. 1854 w Warszawie, po
ukończeniu gimnazyum w mieście rodzin-
nóm, nauk lekarskich słuchał od r. 1873
w Wiedniu i Berlinie.

Die wirkliche Dauer der einfachen Muskelzusam-
menziehung. Berlin, druek von G. Schade, 1878,
w 8-ce, str. 30. Diss. inaug. -
Rause S$. H.
Duch Hydropatyi czyli Wykład sposobu jakim le-

czy wodą zimną Pryśnie w Grefenbergu, skreślił H.
S(uchecki) z portretem Pryśnica. Kraków, druk J.
Czecha, 1840, w 8-ce, str. 107 i 14.

Rawa Aleksander, nauki lekarskie ukoń-
czył w uniwersytecie kijowskim w r. 1878;
dotąd pozostaje przy tejże wszechnicy jako
stypendysta kandydat do zawodu profe-
MT gg Dyplom doktorski otrzymał
k 5
Ob innierwacyi krowieobraszczeniawlegkich. Ki-

jew, 1888, w 8-ce. Diss. inaug.
z Rawy Jan, doktor medycyny, archidia-

kon łęczycki, kanonik sandomierski, sto-
pnie nauk wyzwolonych otrzymał w Kra-
kowie r. 1511 i 1515.

Por. Muczkowski: 153, 160. Oettinger: 151. Rocz.
wyd. lek. II, 46. III, 445.

z Rawy Paweł, lekarz, stopień bakałarza
filozofii osiągnął w akademii Jagiellońskićj
r. 1538.

Por. Oettinger: str. 178.
Rawitzki Michał (z Lubrańca w Króle-

stwie Polskióm)..
Ueber die Kephalothrypsie nach vorausgeschiekter

Perforation, mit besonderer kżmtwtagij ea! gy A des
neuen Martinschen Kephalothryptor. Berlin, Druek
G. Schade, 1861, w 8-ce, str. 37 i II. Dissert. inaug.

Rayski Stanisław z Piorunowa w kali-
skióm.

Questions de thtse tiróes au sort. 1) Quels
sont les causes, le siege et la marche des abeds
froids? 2) Faire Ihistoire anatomique de Ian$-

Ratajski—Reder.

vrisme latóral du eoeur. 3) Quels sont les con-
nexions sympatigues eonnues entre le larynx et les
organes gónitaux? 4) Comment reconnaitre si Fanti-
moine mótallique contient du plomb ou dufer? Mont-
póllier, Ricard, 1841, w 8-ce, str. 44. Thtse.

Rączewski Aleksander, rodem z gub. Wi-
tebskićj, nauki gimnazyalne odbywał w Wi-
tebsku i Połocku, studya lekarskie w aka-
demii medyko-chirurgicznój w Petersbur-
gu, doktoryzowal się w Charkowie (1861
r.. Wysłany do służby wojskowćj na
Kaukaz, był ordynatorem szpitala wojsko-
wego w Tyfisie a następnie lekarzem
szkoły wojennój tamże. Był jednym z za-
łożycieli tow. lekarzy kaukazkich, którego
był pierwszym. sekretarzem (1864). Zagro-
żony suchotami płuenemi 1865 r. wyjechał
do południowćj Kuropy; wróciwszy 1866 r.
porzucił służbę wojskową na Kaukazie,
przeniósł się do Petersburga z zamiarem
objęcia katedry hygieny. Tu 2 stycznia
1868 r. umarł, w 35 roku życia. Ulubio-
nym przedmiotem badań  Rączewskiego
były kwestye hygieny publicznćj; wiele
prac jego pióra wyszło w języku rosyjskim
już to oddzielnie drukowanych, już pomie-
szczonych w Archiwum medycyny sądo-
wćj i hygieny społecznćj. ,
Upust krwi jako przeciwzapalny środek na Kau-

kazie. Charków, 1861. Diss. inaug.
Hygiena społeczna Tyfisu—wydawana od 1864

w formie czasopisma.
Lekcye o zachowaniu zdrowia, czytane z rozpo-

rządzenia władzy dla pisarzy sztabu kaukazkiego,
1864. Były one przełożone na język ormiański i gru-
ziński.
Trzy popularne odczyty o cholerze, 1866.
O środkach przeciw cholerze, 1866. (Kawkazkij

med. sbornik).
Reben M., ur. 1851 we Lwowie, do gimna-

zyum uczęszczał tamże, nauk lekarskich
słuchał od r. 1872 w Lipsku, późnićj w Ber-
linie.

Zur Therapie der Uterusruptur wihrend der Ge-
burt. Berlin, G. Schade, 1879, w 8-ee. str. 34. Diss.
inaug. ;

Rechlewicz Leon, rodem z Rosień, wy-
chowaniec uniwersytetu wileńskiego, sto-
pień doktora medycyny otrzymał w Mont-
pellier r. 1848.

Etude sur Fópidómie en gónćral. Montpółier, P.
Gxollier, 1848, w 8-ce, str. 81. These. ś

Rechowicz Kazimierz, promował się do
stopnia doktora medycyny w Krakowie 7
kwietnia 1838 r. »
De usu aquae frigidae therapeutieo. Oracoviae,

typ. D. E. Friedlein, 1838, w 8-ce, k. 2, str. 48. Diss.
inaug.

* Reder Albert.
Nauka o chorobach wenerycznych (Syphilidologia).

Przekład dzieła d-ra Alberta Redera: „Pathologie
und Therapie der venerischen Krankheiten", dopeł-
niony przeglądem najnowszych postępów w tćj ga-
łęzi nauki lekarskićj przez Aleksego Kurcyuszą.

arszawa, wydanie Bibl. umiej. lekars, Gebethner
i Wolff, 1873, w 8-ce, str. VII i 467.



Redlich—Rejchman.

Redlich Bernard Józef, ur. w Kaliszu
1813, do nauk uniwersyteckich przygoto-

wywał się od r. 1825 w Berlinie, późnićj

w Moguncyi; medycyny słuchał w Berli-

nie i tam 4 sierpnia 1838 stopień doktora

medycyny otrzymał.
De'elephantiasi seroti, additis morbi historia et ta-

bulis quatuor. Berolini, formis Nietaekianis, 1838,

w 4-ce, str. 5, 82, 4 tabl. Diss. inaug.

Reformy sanitarne w Krakowie i ich znaczenie, I.

Sprawa dołów kloacznych. (Osob. odb. z Czasu).

Kraków, druk. Czasu, 1884, w 8-ce małćj, str. 20.

(Autor d-r Domański).

Regemann Jan Ludwik. ur. w Bremie 1711

r.. nauk lekarskich słuchałwLejdzie, przy-

był do Polski 1736 sprowadzony przez Au-

gusta Czartoryskiego, wojewodę ruskiego;

poźnićj był nadwornym lekarzem Stanisła-

wa Augusta i leczył go po napadzie 3 li-

stopada 1771 r. Król na cześć Regemanna

medal wybić kazał, Na stronie głównój

medalu znajduje się popiersie Regemanna;

do kola napis: Joan. Lud. Regemann,

Boerhavii discip. N. Bremae 1711. Na od-

wrotnój stronie w wieńcu dębowym napis:

Viro medicae artis studio felici, absque lueri

quaestu XXXV abhine annis de gente po-

lona bene merenti, eximia morum probita-

te insigni, hoe grati animi monumentum

ost curatum ab eodem vulnus ferro parri-

cidae 1771 sibi illatum Stanislaus Augu-

stus rex dedit. Umarł w Warszawie 15

stycznia 1782 r.
Por. Gabinet medal. polsk., IVi 170.. Roczn. Tow.

P.N. XV, 149.
Regimen sanitatis pro conseryanda, valetudine eom-

positum D. Joanni Węgierski. Cracoviae, 1618,

w 4-ce, k. nl. 15. ;

Por. Wizer. i roztrz, n. T. 49 (1840), str. 148.

Regispanovius Rayon. doktór medy-

cyny, archidiakon łęczycki oraz kustosz

krakowski, żył w pierwszej połowie XVI

wieku.
Por. Pam. religijno-moralny, T. XVJI, 116.

Regnier Mikołaj, ur. 1723 w Sarburgu

w Lotaryngii, sprowadzony był r. 1745

przez biskupa Massalskiego, prezesa komi-

syi edukacyjnćj, do wykładu anatomii

w Wilnie. W r. 1777, mając sobie doda-

nego pomocnika w osobie Jak. Brioteta,

krom anatomii wykładał chirurgią i aku-

szeryą. R. był pierwszym sztabowym le-

karzem korpusu litewskiego. Um. 1800 r.
De asphyxia neonatorum. Regiomonti, 1789,

w 4-ce, str. 19. Diss. inaug.

Regnier (Renier) Anicet, ukończywszy
nanki lekarskie w Wilnie r. 1831, objął

służbę lekarską w wojsku polskióm. Wró-

ciwszy do kraju z tułaczki na obczyźnie,

praktykował w okolicach Wilna, późnićj

w Druskienikach i Birsztanach. Długi

czas z woli rządu przebywał na Syberyi.

Jako bibliotekarz wileńskiego towarzystwa „gpodstwujuszezich w lrkuckie. (Tamże, r. 187:
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lekarskiego rzetelne położyłzasługi. Umarł

24 grudnia 1877 r., przeżywszy lat 78.
0 wodach mineralnych Druskieniekich. (Tyg.

Petersb., 1841, str. 231—285).
Wody mineralne Birsztańskie. (Praktyczne po-

strzeżenia, V, 1862, str. 263—276).
Birsztanskija mineralnyja wody. (Protokoły wil.

med. obszcez., 1874, str. 151—177).
Wody mineralne w Birsztanach. (Wody mineralne.

Dodatek do Gaz. lek., 1875, Nr. XIII—XVI).

Regulamin służby obozoweyy garnizonowey dla re-

gimentów pieszych wydany. Warszawa, 1775, w8-ce,

str. 286 i trzy tabele. (Rozdz. 17: O przyjmowaniu
felczerów, dozorze chorych y konserwacji żołnierza.

* Rozdz. 18: O porządku jaki po lazaretach zachowa-

ny być ma. Rozdz. 38: O dozorze chorych w polu

y konserwacyi żołnierza). i

z Reguł Jan (de Regulis J., Regulus J.),

rodem z Mazowsza, stopnie filozoficzne

otrzymał w Krakowie r. 1464 i 1468. Pro-

fesorem akademii krakowskićj obrany 7
stycznia 1475, podczas swego pobytu w Bo-

nonii; nie odrazu stawił się na wezwanie.

W latach 1500, 1507 i 1508 dostojeństwo

rektorskie piastował, W r. 1505 dziekanił
wydziałowi lekarskiemu. Jednocześnie był
i rajeą miejskim. !

Por. Muczkowski: 60, 65. Oettinger: 88. Rocz.

wyd. lek. II, 45. Wiszniewski: IV, 192, 359. Pa-

procki: Herby rycerstwa, 701. Łukaszewicz: Hist.

szkół, III, 114. ! >

Rehan Leopold (z Ostromogiły gub. Ki-

jowska).
Otrucie ostre kofeinem. (Przegl. lek., 1876, Nr. 12).

Qzy igła dostała się z przewodu pokarmowego, czy

od zewnątrz przez skórę do głębokićj warstwy ściany
brzusznój? (Tamże, 1876, Nr. 24).

Śmierć z rozdarcia nakrywki (epiglottis). Przy-

tóm słów.kilka o partactwie lekarskićm. (Tamże,
1876, Nr. 27). Sa
O wydzielaniu się wielkićj ilości mleka u karmią-

cćj kobiety. (Tamże, 1877, Nr. 24).

Własne spostrzeżenia o błoniey (Diphteritis).

(Tamże, 1878, Nr. 21).

Rejchman Mikołaj, ur. w Warszawie d.
28 grudnia r. 1851, gimnazyum ukończył

w mieście rodzinnóm r. 1868 i wstąpił. na
wydział lekarski Szkoły Głównój, w r. 1873:

ukończył uniwersytet ze stopniem lekarza.

W r. 1874 wyjechał dobrowolnie do [rkuc-

ka, gdzie początkowo pełnił służbęlekarza

okręgowego, a następnie był starszym le-

karzem w szpitalu więziennym, w r. 1880

w celach naukowych bawił za granicą, od

r. 1831 osiadłszy w Warszawie zajmuje się

wykonawstwem lekarskióm, specyalnością
jego są choroby żołądka.
K uczeniju o wozwratnom tifie (Priłożenija k proto-

kołam zasiedanij obszezestwa wraczej wostocznoj

Sibiri r. 1876). i ?

Zamiedlenije sierdeebijenija kak posledstwije ra2-

drażenija błnżdajuszezago nierwa pri plewriticze-

skom eksudatie. (Tamże, r. 1876). :
O miedicinskich sriedstwach wyzywajuszezich pri

wnutrennom upotrieblenii ostryja kożnyja Sypy-
(Tamże, r. 1877—1878).

Zagadocznyja formy gorjaczecznych pe
Wea
).



1878, Nr. 19).
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Słuczaj usżezemlennoj pachowoj .gryżi ułeczennyj
prokołom kiszki. (Tamże, r. 1878). .
Jemarowskija miueralnyja wody. Irkuck, 1880,

W 8-ce.
Nowe poszukiwania nad sztueznóm trawieniem.

(Gaz. lek., 1881, str. 645—651, 669—677).
Toż. w osobn. odb. Warszawa, K: Kowalewski,

1881. w 8-ce, str: 14 i 1 tabl.
Kilka słów o określaniu stopnia i przyrody kwaś-

ności zawartości żołądka. (Tamże, 1882, Nr. 3).
Przypadek chorobowo wzmożonego wydzielania

soku żołądkowego. (Rzecz czytana na posiedzeniu
klinieznóm. Warsz. Tow. Lek. dn. 20 Czerwca r. b.).
(Tamże, 1882, Nr. 26).

"Toż, po niemiecku w Berl. Klin. Wochenschr. r.
1882, Nr. 40. ?
Niestrawność (dyspepsia). Pogląd na obecne sta-

nowisko nauki o chorobowych zmianach czynności-
przewodu pokarmowego, o sposobach ich powstawa-
nia, rozpoznawania i leczenia. Warszawa, druk.
K. Kowalewskiego, 1882, w 8-ce, str. VI, 312, III
ilnl. Ocena w Przegl. lek., 1882, Nr. 8; w Medy-
cynie, 1882, Nr. 8).

Strumień elektryczny przerywany jako środek
przeciwko przewlekłemu zaparciu stolca. (Medycy-
na, 1883, Nr. 8),

Przyrząd o podwójnym strumieniu do przepłukiwa-
nia żołądka. (Gaz. lek., r. 1883, str. 116).

Toż, po niem. w Berl. Klin. Wochenschr. r. 1883,
Niż 33;

Niestrawność nerwowa (dyspepsia nervosa). (Gaz.
lek., r. 1883, str. 369, 393, 423, 433),
Drugi przypadek bezustannego wydzielania soku

żołądkowego wysokiego stopnia kwaśności. (Gaz.
„ lek., r. 1883, str. 889).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 18838, K. Kowa-
lewski, w 8-ce, str. 7. . |
gó po niem. w Berl. Klin. Wochenschr., r. 1884,

r. 2.

Rejewski Juliusz Teofil, ur. 1836 w Uściu,
w Poznańskiem, nauki gimnazyalne pobie-
rał w Trzemesznie i Głogowie; do medy-
cyny przykładał się w Berlinie, i tam dy-
plom doktorski 1864 osiągnął.
De ventrieuli uleere chronieo -perforante. Beroli-

ni typ. Lange, 1864, w 8-ee, str. 32. Diss. inaug.

Reifer Adolf, dawnićj lekarz sądowy
„w Dzikowie, obecnie lekarz i członek rady
powiatowćj w Tarnobrzegu.

- Przypadek otrucia fosforem. (Przegl. lek., 1869,
ANRARA PO zę
NIŻ? po niemiecku w Wien. med. Presse, 1869,

r. (. e

Wiadomość o zapaleniu nagminnóm opon mózgo-
a rdzenia pacierzowego. (Przegl. lek., 1869,

Nr. 48). *; c
- , Nieeo.o homojopatyi, tak zwanych chirurgach niż-
„szego rzędu i zadaniu lekarza. (Tamże, 1871, Nr.
26, 82, 38, 34).

Kilka właściwości cholery pospólnój uważanych
podczas panowania jój w Tarnobrzegu. (Tamże,

,
Smierć nagła.z przedziurawienia jelita. (Przypa- .

dek z praktyki sądowo-lekarskićj), (Tamże, 1874,
Ne. LDssara! | ,

„Krwiak, macicy i pochwy zamkniętćj błoną dzie-
więzą nieprzedziurawioną. « (Tamże, 1877, Nr. 15),
Smierć z ujścia krwi u noworodka. (Tamże, 1878,

Mia See ob 200
0 usterkach w statystyce lekarskiój w Galieyi,

(Dwutygod: med..pub., 1877, str. 109—112).
Przypadek zaczadzenia. (Przegl. lek., 1879, Nr. 12).

Rejewski—Remak.

Rejneker Jakób, krakowianin, stopnie filo-
zoficznęe otrzymał w Krakowie r. 1644
i 1646, do nauk lekarskich przykładał się
w Padwie i tam r. 1649 był obrany radcą
nacyi polskićj. Po powrocie do kraju, zo-
stał w mieście rodzinnóm rajcą miejskim.
Na rzecz kościoła P. Maryiofiarowałsztukę
złota w postaci orła, drogiemi kamieniami
wysadzaną, która przy monstrancyi jako
ozdoba była zawieszoną.

Por. Gaz. codzienna. 1858, Nr. 141. Grabowski:
Star. wiad. o Krakowie, 134. Muczkowski: 316, 318,

Reinhardt Karol, rodem z Litwy, nauki
lekarskie ukończył w Wilnie. Przybywszy
do,Warszawy po r. 1882, został pomocni-
kiem głównego inspektora słażby zdrowia
i na tóm stanowisku wdzięczne po sobie po-
zostawił wspomnienie. Umarł 28 paździer-
nika 1855 r., przeżywszy lat 54.

Rzut oka na urządzenie służby zdrowia.
teka warsz., 1842).
Nadto w różnych ezasopismach polskich ogłaszał

drobne poezye. ;

Reinsperger Andrzej.
De usu et abusu pharmacorum nareoticorum  usi-

tatissimorum. Vilnae, typis dioecesanis in monte
Salvatoris, 1812, w 8-ce, str. 4, 21i 4. Diss. inaug.

* Reklam Karol, dr. med, i fil.
Nauka zachowania zdrowia i zdolności do pracy.

Przekład Wacława Mayzla, d-ra med. Warszawa,
nakł. redakeyi dwutygodnika Zdrowie, Gebethner
i Wolff, druk, M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego,
1880, w 8-ce, str. 8, nl. IV, 2/4, VII i 23 drzewory-
tów tekscie. Ocenił Grabowski w Przegl. lek., 1879,
Nr. 51.

Remak Robert, ur. r. 1815 w Poznaniu,
nauki gimnazyalne odbywał w mieście ro-
dzinnóm, do medycyny przykładał się
w Berlinie i tam w r, 1838 stopień doktor-
ski osiągnął. Prace, jakie dokonywał je-
szcze podczas swych studyów uniwersyte-
ckich pod kierunkiem J. Millera a późniój
i samodzielnie były tak doniosłe, że aka-
demia lekarska wileńska postanowiław r.
1847 wezwać młodego uczonego na profe-
sora fizyologii do Wilna. Negocyacye
atoli rozbiły się: Remak był wyznania moj-
żeszowego, a żydów wówczas nie dopi-
szezono do zajmowania stowisk publicznych.
Taż przyczyna zamykała przed nim podwo-
je i uniwersytetów niemieckich, tak że do-
pićro w r. 1843 Schoenlein powołał go na
swego asystenta i trzeba było aż osobnego
reskryptu królewskiego, uzyskanego spo-
sobem wyjątkowym, aby R. został w r.
1847 docentem uniwersytetu berlińskiego.
W r. 1859 mianowany był profesorem

(Biblio-

„nadzwyczajnym, Umarł 4 września 1865
r. u wód mineralnych w Kissingen. R.
jako fizyolog, elektroterapeuta i. erabryo-
log zajmuje nader zaszczytne miejsce
w dziejach medycyny.



Rem edium—Reuśner.

Vorliufige Mittheilungeń mikroskopischer  Beo-

bachtungen iiber den innern Bau der Oerebrospinal-
neryen und iiber die Entwiekelung ihrer Formele-
mente. (Miillera Archiv f. Anatonie und Physiol.,

1836). ż
Observationes anatomieae et mieroscopicae de Sy-

stematis nervosi structura. Berolini, formis Reime-
rianis, 1838, w 4-ce, str. 41, 2 tabl.
W tymże przedmiocie umieszezał artykuły w Fro-

riepa, Neue Notizen, 1837, T. ILI, 1838, T. VI.
O budowie nerwów i zwojów nerwowych. (Pam.

tow. lek. warsz.. 1839, T. II, str. 325—375). Autor

przysyłając tę rozprawę w języku polskim, zastrzegł

sobie, aby żadnych zmian pod względem stylu re-

dakcya nie czyniła.
Nauka położnicza dla akuszerek w Państwie Kró-

lestwie Pruskim z 32 tablicami rycin. Tłóm. z niem.

pod jego kierunkiem. Berlin, 1841, w 8-ce, str. 498.

Ueber methodische Eleetrisirung geliihmter Mus-
keln. Berlin, 1855, w 8-ce, str. 31. $
Toż samo. Zweite Auflage mit einem Anhang

iiber Galvanisiruug motorischer Nerven. Berlin,
1856 (Aug. Hirschwald), w 8-ce, str. 46.

Sur Faction physiologique et thćrapeutique du cou-
rant galvanique constant sur les nerfs et les muscles
de Fhomme. (Comptes rendus des sóances de FAcad,
d. Se., T. XLIII, r. 1856.

"Toż, w osob. odb. Paris, Mallet-Bachelier, 1856,
W 4-08, Str. 3.

Galvanotherapie der Nerven und Muskelkrankhei-
ten. Berlin, (Aug. Hirschwald), 1858, w 8-ce, str.461.

Diagnostische und pathogenetische Untersuchun-
gen, in der Klinik des Herrn Geh. Raths D-r Schón-
lein auf dessen Veranlassung angestellt und mit Be-
nutzung andetweitiger Beobachtungen veróffentlicht
von D-r R. Re... Burlin, (A. Hirschwald), 1845,
w 8-ce, str. VIII, 242, 1 tb. )
Remedium (Das) wider den englischen Schweiss.

Cracov., 1529.

* Remer Karol, ob. Neugebauer L.
Remus Jerzy, rodem z Gdańska, stopień

doktora medycyny otrzymał w Halh r.
1709. W r. 1719 objął służbę lekarską
w wojsku rosyjskióm, ale już r. 1723 wrócił
do Gdańska.

Consideratio physico-mathematiea hiemis proxime
praeterlapsae. Halae, 1709. Diss. inaug.
Ep stola ad eel. Breynium de aquis martialibus

Olonezensibus. Petropol., 1720. Dzieło to przedru-
kowane w Rieger'a: Introduetio in notitiam rerum
naturaliumet artefactarum. Hagae, 1743. :

Rónć Piotr, rodem francuz, lekarz przy-
boczny Stanisława Jabłonowskiego, hetma-
na w. kor. Stopień doktora medycyny po-
wtórnie uzyskał w Krakowie 1691, co dało
powód do kłótni wydziału filozoficznego
z medycznym; Rónć bowiem nie miał lau-
ream philosophicam, przeto wydział filozo-
ficzny uważał za ubliżenieswoim prawom,
że wydział lekarski poważył się dać mu
nbox na doktora w akademii krakow-
8 ićj i zaprotestował przeciw całemu aktowi.

|. Por. Łukaszewicz: Hist. szkół, III, 175.

Reska Walenty ze Starogradu (a Stara-
gardia), doktór obojga prawa i medycyny,
zajmował się wykonawstwem lekarskióm
w Poznaniu, gdzie lat 28 godność rajcy
miejskiego piastował. Umarł 15 marca1577
r., przeżywszy lat 96. Syn jego, także

,
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Walenty, doktor filozofii i medycyny, wy-

stawił mu nagrobek w Poznaniu.
Por. Starowolski: Mon. Sarm., 472. Rocz. wyd.

lek., III, 440.

Ressig Ignacy Jan. ur. 1808, po uzyskaniu
stopnia doktora medycyny w Wiedniu 1827

r. pełnił obowiązki lekarza pomoeniczego

w szpitalu powszechnym we Lwowie, na-

stępnie lekarza powiatowego w obwodzie

sanockim. Od r. 1831 przez lat 22 był le-
karzem obwodowym w Stryju, 1858 objął

posadę dyrektora szpitala powszechnego

we Lwowie, a od r. 1866 sprawował obo-

wiązki protomedyka. a następnie referenta

krajowego spraw zdrowiawnamiestnictwie

we Lwowie. Um.8 lipca 1876 r.
Diss. inaug. medica s'stens brevem expositionem

aquarum mineralium Galiciae. Vindobonae, Sallin-
ger, 1827, w 8-ce, str. 37. ,

Restorff Karol Edward ur. r. 1808 we wsi
Czyste pod Warszawą, nauki szkolne od-

bywał u Ks. Pijarów; bieg nauk lekarskich,

które rozpoczął w uniwersytecie warsz,,

przerwały mu wypadki r. 1880. Ukoń-

czywszy studya lekarskie w Krakowie i po-

wtórzywszy egzamina w Wilnie, prakty-

kował czas niejaki w Płocku. Późnićj był

lekarzem powiatowym w Wieluniu, gdzie

we wrześniu 1863 życie zakończył.
Fizyologia ogólna, tudzież Fizyologii szezególnćj.

Oddział I, część I. Napisana dostępnie dla każdego
w celu zrozumienia i zachowania przepisów hygieni-
cznych i dyetycznych, jako nieodzownie potrzebnych
dla uchronienia się tak od eholery, jako i wielu in-
nych przypadłości chorobnyeh. Warszawa, w druk.
Orgelbranda księg., 1854, w 8-ee, str. 198.

* Retau 0. znany szarlatan.
Ochrona własna. Poradnik lekarski we wszel-

" kich chorobach i nadwerężeniach systemu nerwowe-
go i płciowego w skutek samogwałtu, onanizmu,
wyuzdań płeiowych i zarażenia. Przekład z 78 wy-
dania niemieckiego, dokonany z upoważnienia auto-
ra. Lipsk, magazyn braci Bierey, druk. Fr. An-
drigo, (1882), w 16-ce, str. 72, 8 nl. i 3 tabl.

* Reumont Aleks.
Akwizgrańskie wody siarezane w chorobach syf-

litycznych. Przełożył na język polski z oryginalu,
według 2-go wydania niemieckiego, zupełnie przero-
bionego i wielu nowemi spostrzeżeniami zbogacone-
go, D-r T. Matecki. Poznań, L. Merzbach, 1862,
w 8-ce, str. 71.

Reusner Hieronim, chemiklwowski, wydał:
Urinarum probationes Jodoci Willichii cum seho-

liis in quibus prineipia solidae uroseopiae ad sólidae
philosophiae fontes revocantur, multi medicorum
errores deteguntur. Basileae, 1582, w8-ce. (Utrecht,
1670, w 8-ce).
Diexodicarum exercitationum liber de seorbuto, in

quo praeter genuinam Variorum novorum ac insolen-
_ tlum morborum prosapiam sołertemque lienis e pris-
eorum mystarum pandectis erautam liturgiam, exau-
girata Paracelsistarum hieroglyphia, nec non exau-
<torata Parachymicorum Chrysurgia. enueleatur:
Quomodo juxta Hippoeratis Galenique therapeusin
seleeta spagirieorum magisteria tuto administrari
possint. Francofurti, ex off. Poltheniana, 1600,
w 8-ce, str. 542.
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"_ Qurationes et observationes medicae.
G. H. Welsehii Aug. Vind., 1668, w 4-ce.
Experimenta et obseryationes in Welschianis cu-

In sylloge

az et observationum chiliadibus. Ulm, 1676,
W 4-ce.

Por. Haller: Bibl. med. pr., II, 236. Gąsiorowski:
I, 269.

Reuttowicz.
Syphilis u dziecka. (Tyg. lek., 1851, Nr. 49).
Zimnica ukryta pod postacią eklampsyi. (Tamże,

1852, Nr. 9—11).
O cierpieniu błony śluzowój ust w chorobach

ostrych i ehronieznych przez d-ra Davasse. (Tamże,
1852, Nr. 48, 50, 52. Rok 1858, Nr. 1, 2, 4).
O zastosowaniu tranu Dorsza w praktyce.

że, 1858, Nr. 14—16, 18).
O tworzeniu się nowych organizmów na ciałach

martwych lub żyjących. (Tamże, 1854, Nr. 7—11). *
O cholerze. state, druk J. Jaworskiego,

1853, w 8-ce, kast 2i str. 68.

* Reveillć Parise J. H. |.
Sztuka życia dla umysłowo zajętych ludzi czyli

badania nad zdrowym i ehorobnym stanem, równie
jak nad stosownym sposobem życia uezonych, arty-
stów, polityków, prawników, urzędnikówi t. p., wol-
no przełożona przez J. J Freyera. Tomów 2, Kiel-
ce, 1841, w 12-ce. Tom I, Fizyologia, k. nl.3, str.
+ 7. TomIl, Fizyologia patologiezna, Hygiena, str.

2, 317.
Starość, popularny podręcznik hygieniczny i le-

karski dla osób zbliżających się do wieku dojrzałego.
Dzieło uwieńczone złotym medalem przez Akademię
nauk w Paryżu, przełożył d-r F. Olszewski. Lwów,
nakł. Księg. polskićj, 1877, w 8-ce, str. 379, 1 k.

Revelli Józef Marya, słynny lekarz war-
szawski za czasów Stanisława Augusta.

Por. Rocz. T. W. P.N., T. XV, 154.

(Tam-

Rewoliński Teofil, ur. r. 1820 w m. Ra-
. wie; waleząc z wielkim niedostatkiem od-
bywał nauki szkolne w mieście rodzinnóm,
późnićj w Kielcach i Radomiu. W r. 1842
wysłany był na koszt rządu do Petersbur-
ga i tam po pięciu latach studyów r. 1847
stopień lekarza osiągnął. Wstąpiwszy do
służby wojskowćj, był początkowo ordyna-
torem w szpitali ujazdowskim a późniój
w Łowiczu. W r. 1849 jako lekarz przy
sztabie głównym. odbył kampanią węgier-
ską. Po skończeniu wojny znów objął
służbę w szpitalu ujazdowskim; w tym cza-
gie (r. 1852) Rada lekarska Królestwa Pol-
skiego przyznała mu stopień doktora me-
dycyny. W r. 1858 bawił przy sztabie
głównym w Kiszeniewie, później w Księ-
stwach Naddunajskich; w r. 1854 zarządzał
szpitalem wojskowym w m. Krajowie na
Małćj Wołoszczyźnie, późnićj w Bukaresz-

© clei w Bałcie. Porzuciwszy służbę woj-
'skową, w latach 1859—1863 był lekarzem.

"powiatu siedleckiego; w r. 1863 przeniesio-
ny został na posadę Inspektora lekarskiego
do Suwałk a ztąd w'r. 1865 do Radomia,
gdzie dotąd dźwiga brzemię administracyi
lekarskićj gubernialnćj. R. należy do naj-
bieglejszych i najskrzętniejszych urzędni-
ków lekarskich w Królestwie.

 

Reuttowicz—Rezner.

Odpowiedzi na pytania umieszczone w okólniku
przez komitet ustanowiony do rewizyi ustawy i or-
ganizacyi służby cywilno-lekarskićj w Królestwie.
(Tyg.lek.. 1868, Nr. 14—17). Praca uwieńczona
nagrodą redakcyi Tyg. i przedrukowana w Przeg.
lek. krak., 1868.

Notatki z praktyki urzędowo-lekarskićj.
1863, Nr. 25—27).
Wyciąg ze sprawozdań lekarza pow. Siedleckiego

z lat 1855—1862. Niektóre szczegóły dotyczące to-
pografii i statystyki pow. Siedleckiego. (Tamże,
1864, Nr. 1—3, 25—27).

Srodki zabezpieczające od zarazy przymiotowćj
(syphilis) i rewizya nierządnie. (Tamże, 1864,
Nr. 12)

Oderwanie główki przy porodzie przez matkę ro-
'dzącą. Przypadek sądowo-lekarski. (Tamże, 1864,
Nr. 31).

Kilka uwag nad czarną krostą. (Z powodu arty-
kułu: Czarna krosta na powiekach, pustula nigra
maligna (polonica) przez d-ra Sławikowskiego
w Przegl. lek.). (Tamże. 1864, Nr. 38).

Wyciąg ze REA lekarza powiatu Siedlec-
kiego za lata 1850—1863. (Tamże, 1865, Nr. 4—6).

Sprawozdanie z czynności sądowo-lekarskieh, od-
bytych w pow. Siedleekim od r. 1859 do końca roku
1863. (Tamże, 1866, Nr. 4—17).
Uporządkowanie praktyki felczerskićj w gub. Ra-

domskićj. Klinika, T. III, 1868, str. 97—113 (w od-
cinku). j

Rozprawy: 1) De abscessu frigido s. lymphatieo.
2) Oskorbucie, jaki panował w wojsku rossyjskićm
podczas oblężenia Sylistryi. 3) Opis topografiezno-
lekarski Wołoszezyzny—pozostały w rękopiśmie.

R. jest wielkim znaweą numizmatyki. Przy skrzę-
tnych poszukiwaniach i zabiegach udało mu się zgro-
madzić 1324 medalów historycznych polskich; 117
medalionów portretowych królów polskich i znako-
mitych Polaków; 32% żetonów marek, liezmanów
iznaków pieniężnych odnoszących się do różnych
osób, instytucyj, towarzystw, posiadłości ziemskich,
zakładów fabrycznych i przemysłowych; 1,200 me-
dalów religijnych kościoła katolickiego. Dokładny
opis z rysunkami tego najbogatszego w Polsce zbio-
ru medalów, sporządzony przez jego właściciela sta-
nowi 4 obszerne tomy. 0. Wilamowski w Przeglą-
dzie bibliograficzno-archeologicznym 1881 podał
wiadomość o unikatach i nieznanych dotąd medalach
w tym zbiorze znajdujących się.

Rezier Wojciech Kazimierz, doktór filozofii
i medycyny, podczas swego pobytu w Pa-
dwie, był r. 1669 bibliotekarzem, a r. 1671
radcą nacyi polskićj. Po powrocie do kra-
ju, był przez lat 20 czynnym profesorem
akademii krakowskićj, piastując obok tego
godność lekarza i botanika Jana III.

Por. Gąsiorowski: II, 300. Rocz. wyd.lek., III,447.

Rezner Jan, stopnie filozoficzne otrzymał
w Krakowie 1626 i 1682; doktorat medy-
czny osiągnął w Padwie, gdzie 8 paździer-
nika 1635 był obrany asesorem naeyi pol-
skiej. . W r. 1660 zapisał 1800 ówczesnych
złotych, zabezpieczonych na kamienicy
w rynku m. Przemyśla, na katedrę astro-
logii w Krakowie. ;

Por. Muezkowski: 291, 297. Łukaszewicz: Hist,
szkół, III, 33.

(Tamże,



Richet—Robiński.

* Richet A.
Anatomia chirurgiczna. Przekład dzieła: Traitć

pratique d'anatomie módico-chirurgicale, 8-e ćdition
par...., przez d-ra Marcellego Lewińskiego, inspekto-
ra lekarskiego gub. kieleckićj. Warszawa, nakł.
i druk Gaz. lek., 1876, w 8-ce, str. 297.

* Richter HermanEberhard (1808—1876).
Wykłady terapii fizyologiecznćj. Postępowanie

lekarskie, oparte na rozumie i na przyrodzeniu ciała
ludzkiego wystawione jako nauka samoistna przez...
prof. akademii lek. w Dreżdżanach. Na język pol-
ski przełożył i uzupełnił der Fryderyk Kazimierz
Skobel. Kraków, nakład Friedleina, druk. Czasu,
1855—1856, w 8-ce. Cz. I, str. XXVI, 578. Oz. II,
str. 6 i 497.

* Ricord Filip (ur. 1800).
Listy Ricorda o przymiocie. (zg: lek., 1852, Nr.

1, 3,5; 4, 9; MI, 13,15, 17, 19, 2125.20, 26, 28, 80;
38, 85, 37, 39, 41, 45, 47, 49,51. r. 1858, Nr. 1, 3, 5,
6, 8,9, 11, 12, 14, 16, 17, 19).

Listy o chorobie syfilitycznćj, tłómaczył Benjamin
Rosenblum, lek. prakt. w Warszawie. Warszawa,
Natanson, druk. J. Jaworskiego, 1853, w 8-ce, str.
TYĘSEGTYV;

* Riedel Jos. (lek. we ILiwowie).
Die asiatische Brechruhr nach den in Galizien ge-

machten Erfahrungen und Beobachtungen. Prag,
Haase, 1832, str. 62..

Riedmiiller Józef Franciszek Ksawery, ur.
w Krakowie r. 1820 z ojca Jana Mikolaja,
lekarza w wojsku polskićm. Odbywszy
średnie nauki w liceum krakowskióm, przez
dwa lata słuchał nank filozoficznych w uni-
wersytecie Jagiel. a w r. 1885 zapisał się
na wydział lekarski tamże. W latach
1841—1644 był asystentem przy klinice
ambulatoryjnćój. Dyplom doktora medy-
cyny osiągnął r. 1845. W r. 1848 miano-
wany został adjunktem przy katedrze hi-
storyi naturalnćj w uniw. Jagiel.; obowiązki
te sprawował do r. 1850, w którym objął
wykład nauk przyrodniczych wgimnazyum
wyższóm. Równocześnie nie zaniedbywał
imedycyny praktycznej; pełnił służbę le-
karską w ochronach (do r. 1848), w Za-
kładzie chłopców moralnie zaniedbanych,
w Domach przytułku i pracy, w Izbach
pracy pod opieką magistratu krakowskie-
go zostających, w Zakładzie ubogich pod
opieką Krak. Tow. Dobroczynności będą-
cym, w arcybractwie miłosierdzia. Pod-
czas epidemii cholerycznych w latach 1848,
1849, 1852 rozwijał energiczną działalność;
a w r. 1855 był dyrektorem szpitala chole-
rycznego miejskiego. !
"De vi noxia nonnullarum plantarum e prosapia so-
lanearum in corpus humanum. Qracoviae, typ.
univ., 1845, w 8-ce, str. 64. Diss. inaug.

Jako członek towarzystwa rolniczego od r. 1849
opracował wiele sprawozdań; jak np. o chorobie zie-
mniaków, 0 zarazie płuenój u bydła. Posiada w rę-
kopisie: Początki mineralogii, Mineralogią na klasę
VII, Krystallografią, Zoologią. Botanikę, Opis geolo-
giczny skał trachitycznychw Szezawnicy i jój oko-
lieachiwiele innych rozpraw treści przyrodniczćj,

SŁoWN. Luk. POL.
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Rieger Zygmunt, spółczesny lekarz lwow-
ski, członek krajowój Rady zdrowia, dy-
rektor towarzystwa przyjaciół sztuk pię-
knych we Lwowie.

Kilka słów o leczeniu krztuśca Pertussis czarną
kawą. (Przegl. lek., 1862, Nr. 23).
Mnogie rany: postrzałowe, kłute i cięte. Wyzdro-

wienie. (Tamże, 1865, Nr. 14). :
Szczególny przypadek obrażenia mózgu z utkwie-

niem pręta żelaznego. Przekład z niemieckiego rę-
kopisu skreślonego przez jednego z lekarzów woj-
skowych we Lwowie, podał D-r Z. Rieger. (Tamże,
1866, Nr. 51).
Odpowiedź na kilka słów o nowo założonóm Tow.

Lek. we Lwowie (Sciborowskiego). (Tamże, 1867,
Nr. 14).
Truskawiec wr. 1872. Sprawozdanie lekarskie.

Lwów, druk Budweisera, 1873, w 8-ce, str. 20.
Toż, w r. 1878. Sprawozdanie lekarskie.

druk Budweisera, 1874, w 8-ee,str. 20.
Toż,wr. 1874. Sprawozdanie lekarskie. Lwów,

nakł. autora, I związkowa drukarnia, 1875, w 8-ce,
str. 14.
Toż,wr. 1875. Obraz ruchu i zarządu wraz ze

AE A lekarskiemi. Lwów, 1876, w 8-ce,
str. 15.

Toż, w r. 1876. Obraz ruchu i zarządu wraz z po-
strzeżeniami lekarskiemi. Lwów, nakł. zakładu,
1877, w 8-ce, str. 15.

Zakład zdrojowy Truskawiec i ruch jego w r. 1879.
Lwów, I związkowa drukarnia, 1880, w 8-ce, str. 7.

Toż. Sprawozdanie z ruchu i postępu w r. 1882.
Lwów, 1883, w 8-ce, str. 7.

Rzecz o uregulowaniu prostytucyi w' Galiegi.
(Dwutyg. med. publ., 1877, str. 85—86). "ga

Kilka słów o łyżwowaniu ze stanowiska hygieny
i medycyny. Lwów, 1876, w 8-ce, str. 15.

Riel Jan Ferdynand, rodem z Warszawy.
De cordis dilatatione. Vilnae, typ. Jos. Zawadzki,

1819, w 8-ce, str. 19. Diss. inaug.

* Rinecker, zmarły w początku r. 1884
profesor farmakologii w Wirzburgu, w r.
1831 był lekarzem wojska polskiego.

Ritter Marcus, Galicianus Niemiroviensis.
Diss, inaug. medico-pharmacólogica de martiali-

BEL TOR typ. Mechitaristarum, 1830, w 8-ce,
str. 24.

Robaczowski Feliks, rodem z Nieznanowa
w Galicyi. |
De exercitiis gymnasticis, Viennae, typ. congreg.

mechitaristicae, 1845, w 8-ce, str. 24. Diss. inaug..

Robiński Seweryn, ur, 6 stycznia 1837 r.
w Krotoszynie, ukończywszy gimnazynm
w Trzemesznie, do nauk lekarskich. przy-
kładał się od 1858 we Wrocławiu, późnićj
Wiurzburgu, Wiedniu i Berlinie, gdzie sto-
pień doktora medycyny uzyskał 1 sierpnia
1868, obecnie zajmuje się wykonawstwem
lekarskióm w Berlinie. Ar
De Bukowina, balneo silesiaco. Berolini, Lange,

1863, w 8-ce, str. 32. Diss. inaug. ;
O potrzebie pospoliecenia wiadomości lekarskich.

(Przegl. Lek., 1865, Nr. 46, 47, 48; r. 1866, Nr. 13).
Ciałka Raineya czyli Mieschera. Wiadomość po-

dana przez... (Tamże, 1866, Nr. 9, 10).. >
Nabłonki i naczynia chłonicowe (limfatyczne), za

użyciem saletranu srebrowego. Badania mikrosko-
pijne. (Tamże, 1868, Nr. 44—48). ; ę
Bad Bukowina. Kin Beitrag zur Baderkunde

(Deutsche Klinik, 1866).

Lwów,

23
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Ein Beitrag żur Symptomatologie und Therapie des
Typhus ex nthematieus. (Berl. klin. Wochenschr.,
1868, Nr. 30— 34)
Recherches mieroscopiques sur Fepithólium et sur

les vaisseaux lymphatiques capillaires. (Arch. de
physiol. norm. et pathol., T. II, 1569, str. 451).
Methode zur leiciten Darstellung der Linsenfa-

sern. (Arch. f. Anat. u. Physiol., Reicherta i Du Bois
Reymonda, 1869, str. 399,. Praca ta w streszczeniu
ogłoszoną została w Przegl. lek. 1869, Nr. 42i w Kli-
nice, 1870, str. 401. Za metodę tę na zjeździe lekarzy
i przyrodników w Krakowie przyznano autorowi
medal złoty.
Pogląd ogólny na ruch literacki obecny nauki le-

karskiój w Polsce (1869), w 16-ce, Str. 8.
3M RACJA z Paryża. (Przegl.
Lo):
Sposób używania nowego środka wodanu chloralo-

wego (Hydras chlorali). (Tamże, 1869, Nr. 38).
Korespondencya z Berlina. (Tamże, 1869, Nr. 42).
Zur Lymphcapillarfrage. (Arch. f. Anat. u. Physiol.,

ReichertaiDu Bois-Reymond, 1869).
Kilka słów w sprawie naczyń limfatycznych. (Pam.

tow. lek. warsz., 1870, str. 245).
Nowa metoda mikroskopijnego badania włókien so-

czewki oka. (Klinika, T. VI, 1870, str. 401).
Zur makroskopischen Technik der Augenlinse.

(Arch. f. Anat. und Physiol., 1870, str. 110—113).
Die Kittsubstanz auf Reaction des Argentum nitri-

cum. Mikroskopische, resp. mikrochemische Untersu-
chungen. (Tamże 1871, zeszyt 2, str. 184).
Untersuchungen iiber die Augenlinse, insbesondere

zur Kritik der bisheringen Untersuchungsmethoden
derselben. (Reichert und Du Bois Reymond's, Arch.,
1871, str. 385—412).
Ueber das Cutieulum cerebri und cerebelli D-r E.

Fleischl's. (Reicherts u, Du Bois-Reymonds Archiv,
1871, str. 413—417).

Zur Anatomie Physiologie und Pathologie der Au-
genlinse des Menschen und der Wirbelthiere. (Tam-
że, 1872, str. 178).
Recherches sur le eristallin. (Congrós de Lon-

dres. Compte-rendu, 1873, str. 241). :
żur Aetiologie des Flecktyphus mit Beriieksich-

tigung der Epidemie in Berlin, 1878. (Zeitschr. fiir
pract. Med., 1875, Nr, 10).
Das Vorkommen der Taenia medio-canellata in

Berlin. (Berl. klin. Wochenschr. 1874, Nr. 37).
Zur Aetiologie des Typhus exanthematicus. (Vier-

teljahrschr. f. gerichtl. Med., 1874, Juli, str. 129).
Zur Pathologie und Therapie der Cataracte. Vorl.

Mittb. (Deutsche Zeitsehr. f. pract. Medicin, 1874,
Nr. 6).
Das Gesetz der Enstehung und Verbreitung der

contagiósen Krankheiten sowie deren Bekiimpfung.
Berlin, Hecht, 1874, w 8-ce, k. nl. 4,str. 210, 3-te Auffl.
Der Augenlinsenstern des Menschen und der Wir-

belthiere. Kin Beitrag zur Anatomie der Augen-
linse. (Centralbl. f. die med. Wissensch., 1877, str.
36 i 51). ,

De Finfluence des eaux malsaines sur le dóvelop-
pement du typhus exanthómatique, dómontróe par
des observations faites par... Traduciion exócutóe

Paris, Asselin, 1880,

lek., 1869,

sous la direction de Iauteur.
w 8-ce, str. 36. A
Du dóveloppement du typhus exanthómatique sous

Vinfluence des eaux malsaines et d'une mauvaise ali-
'mentation. Observations recueillies pendant une epi-
dómie. Paris, J. B. Bailliere, 1881, w 8-ce, str. 116.

Untersuchungen zur Kenntniss der Lange und
Aaordnung der Augenlinsenfasern. (Centralbl. f. d.
med. Wiss., 1882, Nr. 21).

Sind die Augenlinsenróhren ein-oder mehrkernig?
(Tamże, 1882, Nr. 28).

Robiński—Rodeoki.

Zur Kenntniss der Augenlinse und derren Unter-
suchungsmethoden. Berlin, E. Grosser, 1883,w8-ce,
str. 60.

Robocki Jakób, doktór medycyny i filo-
zofii, żyjący w drugićj połowie XVI stóle-
cia w Łowiczu; M. K. Cebrowski zalicza go
do znakomitych nauką i cnotą mężów.

Rocznik medycyny polskićj, wydawany staraniem
i nakładem... redaktora „Medycyny”, rok I 1879,
część Till. Wawrszawa, czcionkami M. Ziemkiewi-
cza i W. Noakowskiego, 1879, w 16-ee, str. 198i II
71, E nl.i kilka arkuszy czystych.

Toż. Rok II 1880. Tamże, 1880, w 16-ce, str. 144,
64, XXVIi kilka arkuszy czystych.

Toż. Rok III, 1881. Tamże, 1881, w 16-ce, str. 201,
II, 84i kilka arkuszy czystych.

Toż. Rok IV, 1882. Tamże, 1882, w 16-ce, str. X,
257, 80 i kilka arkuszy czystych.

Bę.Toż. Rok V, 1888. Tamże, 1883, w 16-ce. str. X,
270, 56, XXIII i kilka arkuszy czystych.

Toż. Rok VI, 1884, pod zmienionym pomimo woli
wydawcy tytułem: Rocznik medycyny krajowćj.
Tamże, 1884, w 16-ce, str. XIV, 284, 86i kilka ar-
kuszy czystych.

Rocznik towarzystwa lekarzów galicyjskich za r.
1868. Lwów, 1869, w 8-ce, str. 121.

Toż, za r. 1869. Lwów, 1870, w 8-ce, str. 120,
3 tabl.

Rocznik towarzystwa paryzkiego lekarzy polskich.
Paryż, w księgarni polskićj przy ulicy de Seine, 20.
Poszyt I, 1859, str. VILI, 170. Poszyt II, 1860, str.
XIII, 271. Tom III, zeszyt I. Paryż, w księgarni
luxemburgskiej, ulica Tournon, 1868, w 16-ce, str.
VI, 56
Rocznik wydziału lekarskiego w uniwersytecie Ja-

giellońskim. T.I, Kraków, w tłoczni St. Gieszkow-
skiego, 1838, w 8-ce, str. IV, 761397, 8 ryciny.
T. II, tamże 1839, w 8-ce, str. 152 i 258, 1 ryc. T. III,
tamże, 1840, w 8-ce, str. 58, 454 i 6 ryc. T. IV, Kra-
ków, w druk. uniw., 1841, w 8-ce, str. 78 i 394, 4 rye.
T. V, tamże, 1842, w 8-ce, str. 2241 256, 1rye. T.
VI, tamże, 1843, w 8-ce, str. III i 432, 1 ryc. T.VII,
tamże, 1844, w 8-ce, str. 68, 384i l ryc. T. VIII,
tamże, 1845, w 8-ce, str. 196 i 233 i 1 rye.

Rode Jan, ur. w Rawie r. 1849, do gimna-
zyum uczęszczał w Płocku a następnie
w Suwałkach, nauk lekarskich słuchał
(1865—1870) w Warszawie. W r. 1871
był czynny w szpitalach Qżerwonego Krzy-
ża w Hpernay i Reims. Po powrocie do
kraju, osiadł w Tomaszowie, gdzie dotąd
-zajmuje się wykonawstwem lekarskióm.

O powstawaniu ciałek ropnych. Rozprawa uwień-
czona złotym medalem >” wydział lekarski Szkoły
Ghównój. (Gaz. lek., 1869, T. VII).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1869, w 8-ce,
str. 68.

Brał udział w przekładzie dzieł: F. Niemeyera
(ob.) i K. Emmerta (ob.).

Rodecki Czesław, spółczesny dyrektor
szkoły przemysłowój i handlowój miejskiój
we Lwowie.
O zastosowaniu chemii do wyrabiania Środków

pożywienia. ;

O zdrowóm utrzymywaniu pomieszkań ludzkich
w ogólności a budynków szkolnych w szczególności.
(Roczn. tow. technicz. lwowskiego, T. II, 1871).



Rodecki—Rogowicz.

Rodecki Franciszek, stopień doktora me-
dyeyny i chirurgii otrzymał w Krakowie
1 sierpnia 1811 r., umarł 6 grudnia 1881 r.
Obraz jeograficzno-statystyczny Królestwa Pol-

skiego. Warszawa, wdruk. A. Gałęzowskiego, 1830,
w 8-ce, 1 mapa i 5 tablice statystycznych.
Wiersz do Juliana Ursyna Niemcewicza, sekre-

tarza Królestwa Polskiego, pisany z powodu, gdy
tenże został obrany prezesem król. warsz. towarzy-
stwa przyjaciół nauk, d. 7 stycznia 1827 r. Warsza-
wa, w druk. A. Gałęzowskiego, 1830, w 4-ce, str. 5.
Wiersz na przybycie do Krakowa J. W. Stani-

sława Potockiego, S. W.. Prezesa Rady Stanu i Mi-
mistra ete., d. 1l lipea 1811 r. B. w. m. d. i r,
w 4-ce, k. 2. : ,
Do historyi miasta Krakowa, w d. 28 sierpnia

1802 r. (Wiersz), w 4-ce, k. 2.

Rodowicz Feliks.
De fungo genu. Petropoli, 1851, w 8-ce, str. 37.

Diss. inaug.

Roehr Franciszek, rodem z Warszawy,
ukończywszy nauki gimnazyalne w mieście
rodzinnóm w r. 1846, przez lat 4 słuchał
medycyny na wydziale lekarskim char-
kowskim a później w Wiedniu, gdzie 4
maja 1852 r. stopień doktora medycyny
uzyskał. Wróciwszy do Warszawy, tru-
dnił się wolną praktyką lekarską; w la-
tach 1859—1861 był ordynatorem w szpi-
talu ewangielickim. Umarł w końcu kwie-
tnia 1863 r., przeżywszy lat 38.

Roemer Fryderyk Adolf, ur. 1775 w Gród-
ku, na Górnym Szlązku, do nauk lekar-
skich przykładał się w Berlinie a późnićj
w Frankfurcie na Odrą, gdzie r. 1800 dy-
plom doktora medycyny otrzymał. Przy-
bywszy do Warszawy r. 1802, został ordy-
natorem w szpitalu św. łazarza, a nastę-
pnie przez lat 11 tą instytucyą kierował
jako lekarz naczelny. W latach 1820—
1824 był podskarbim warsz. tow. lek. Um.
18 stycznia 1829 r.
Rogala Franciszek, ur. r. 1846 w Przy-

tarni w Prusach Zachodnich, do gimna-
zyum uczęszczał, w Chojnicach (Oonitz)
1858—1868, medycyny słuchał w Gryfii,
Berlinie i Strasburgu. Stopień doktorski
osiągnął 28 marca 1874 r. w Gryfii. ;
Żwei Falle von Gangraena senilis. Greifswald,

F. W. Kunike, 1874, w 8:ce, str. 25. Diss. inaug.

Rogowicz Jakób Ignacy, spółczesny aku-
szer warszawski, ur. w Kaliszu d. 15 lipca
r. 1839, do szkół uczęszczał w mieście ro-
dzinnóm, w r. 1857 wstąpił do akademii me-
dyko-chirurgicznój w Warszawie, i ukoń-
czył nauki ze stopniem doktora med. w r.
1862. Wlatach 1863—1864 niósł pomoe
rannym w różnych miejscowościach kraju.
Od r. 1864 do 1868 był asystentem kliniki
położniczćj oraz ordynatorem wszpit, Dzie-
ciątka Jezus w Warszawie. W r. 1868 za-
łożył wraz z H. Bernhardem prywatny za-
kład leczniczy dla kobiet, który od r. 1879
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pod wyłącznym jego kierunkiem dotąd
istnieje. Od r. 1866 był stałym współpra-
cownikiem, a od 1 stycznia r. 1871 redakto-
rem „Kliniki*; gdy tygodnik ów zamknię-
tym został, zaczął wydawać w początku r.
1873 ,„Medycynę*, którćj redaktorem i wy-
dawcą był do końca r. 1881. W. latach
1875 i 1676 był również redaktorem ,„,Pam.
Tow. Lek, Warszawskiego”, a w r. 1876
pełnił zastępczo obowiązki sekretarza sta-
lego tegoż towarzystwa. W marcu r.1883
przez Tow. Lek. został zaproszonym na
pomocnika sekretarza stałego i administra-
tora domu Towarzystwa, oraz na stałego
członka zarządu. Od r. 1879 wydaje i reda-
guje Rocznik medycyny polskićj, (ob.) wktó-
rym stałe pomieszcza sprawozdania roczne
z działu, położnictwa, gynekologii i pe-
dyjatryi.
Rozdarcie gwałtowne sklepienia pochwowego.

(Pam, Tow. Lek. Wawsz., T. LLV, 1865, str. 321).
Opuchlina ogólna, drgawki u rodzącój, poród kle-

szczowy; w połogu zapalenie wewnątrz maciczne,
obłąkanie połogowe, zapalenie kiszek kataralne
iróża twarzy. (Tamże, T. LV, 1866, str. 161).
Sprawozdanie o powstaniu i stanie funduszu imie-

nia D-ra Tytusa Chałubińskiego. (Tamże, T. LXXI,
1875, str. 253—256).

Sprawozdanie o pracy G. Lewandowskiego z Wil-
na_ p. n. Nowotwór macicy. (Tamże, T. LXXII.
1876, str. 328—387).
Wyklucie dobrowolne, uszkodzenie ciągłości ma-

cicy i pochwy (evolutio spontanea, uleus perforans
fundi uteri et vaginae ruptura). Spostr. na klinice
prof. Tyrchowskiego. (Klinika, 1866, str. 38—42).

Lunatyczka w szpitalu św. Łazarza w Warszawie.
(Tamże, str. 61—64).
Przypadek nieprawidłowej ciąży (ślinopłyn i wy-

mioty u ciężarnej, poród czasowy siłami natury do-
konany pomyśłnie dla matki i dla płodu). (Tamże,
str. 113—127).
„Położenie barkowe płodu zaniedbane; wytrzewie-

nie płodu (exvisceratio). (Tamże, 1867, str. 269
do 212). )
Złamanie powikłane kości ezołowój i nosowój,

prześwidrowanie kości ezołowój, wyzdrowienie. Z Kli-
a 25 Le Brun'a. (Klinika, T. II, 1867, str.

Przypadek guza krwistego pochwowego, Śmiercią
z posocznicy zakończony (haematoma vaginale, morse
septikaemia). (Tamże, str. 125—131).

Niedostatek krwi po poronieniu, przelanie takowej,
wyzdrowienie. Z kliniki prof. Tyrchowskiego. (Tam-
że, 1868, str. 225—292).
Potwór bez serca, bez głowy. Monstrum acardia-

cum acephalum. (Tamże, str. 395—398, z tabl.
litogr.).

Położenie barkowe płodu zaniedbane, wytrzewie-
nie płodu (exvisceratio); słówko o nadużyciach spo-
ryszuu rodzących. (Klinika, T. IV, 1869, str. 49
do 58).

Przetoka pęcherzo-maciezno-pochwowa  (fistula
vesieo-utero-vaginalis) po siedmiu latach pomyśl--
nie operowana. (Tamże, T. V, 1869, str. 1—5,
17—22).
Drgawki w rodzącój (eelampsia), poród przymuszo-

ny (aceouchement foreć), w połogu zapalenie około-
maciezne (metro-peritonitis); wyzdrowienie. (Tam-
że, str. 329—336, 345—353, 361—23660).

ac
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. Odjęcie łechtaczki (amputatio clitoridis), z powodu
onanizmu dokonane. (Tamże, T. VI, 1870, str. 114).

" Wstrzykiwania podskórne morfiny w drgawkach
połogowych i wodan chloralu w obłędzie połogo-
wym. (Tamże. T. VII, 1870, str. 189—190).

Przyczynki do leczenia przewlekłego zapalenia ma-
ciey. Sprawozdani* z pracy J. Oohnsteina. (Doda-
tek do «liniki, T. V, 1870, str. 52—95).

Trzykrotiy poród jednakowym potworem: brak
móżdżku, przepukl na jego osłony naczyniowćj i de-
geneat o cystoidea renum cong 'nita. (Kliniga, T.
VII; 1870, str. 282—234, 30—310, 321 —326, z 2-ma
drzeworytami).

Kilka słów o działaniu, warunkach i wskazaniach
do użycia sporyszu (secale eornutum) u rodzących.
(Tamże, T. VIII, 1871. str. 1—21, 33—37, 49—55).

Poród trojakami. (Tamże, T. VIII. 1871. str. 416).
Kilka słów odpowiedzi na uwagi St. Rybiekiego,

nad stosów aniem kleszezy po sztucznów rozszerzeniu
ujścia macicznego. (Tamże, T. VIII, Nr. 11).

Jeszcze o sporyszu, a mianowicie: e-y należy i czy
można dozwo:ić akuszerkom posłuziwać się spory-
szem? (Tamże, T. LX, 1871, str. 129—138, 140—150).
O sporyszu (Secale cornurum) jako środku leczni-

czym dla rodzących. Uwagi i spostrzeżenia. War-
szawa, autor, druk J. Jaworskiego, 1871, w 8-ce,
str. 40. - (Ocenę podał Apte w Pam. tow. lek, warsz.,
1873, str. 7).
Przetoka cewko-pochwowa (fistula urethro-vagina-

„lis) powikłana zarośnięciem cewki moczowój, opera-
cya; wyzdrowienie. (Medycyna, 1873, str. 49 —54).

Spostrzeżenia z praktyki położniczój prywatnój:
Przypadek przetoki pęcherzo-moczowodo-pochwowój
(fistula Yesico -urethero-vaginalis). Rzecz czytana na
posiedzeniu Tow. Lek. Warsz. (Tamże, 1873, str.
4U5—409)

Przypadek zwężenia pochwy macieznój po porodzie
(strietura vaginae post partum), z eałkowitem pra-
wie zarośnięciem zewnętrznego jój ujścia. Operacya,
wyzdrowienie. (Tamże, 1874, str. 33—39).

Przypadek nieprawidłowćj ciąży, rozwiązanie
sztuką dokonane; uporczywe krwawienie z maciey; wy-
zdrowienie. (Tamże, 1874, str. 693—697, 709—713),

Winnicki Władysław, wspomnienie pośmiertne.
(Tamże, T. III, r. 1875, str. 575).

- Przypadek ostrój niedokrwistości w wysokim sto-
pniu, w skutek krwotoku przy poronieniu. Zastoso-
wanie eteru siarczanego podskórnie; wyzdrowienie.

- (Tamże, 1876, str. 640—642).

- Noworodek 3'/ funta ważący przy życiu utrzyma-
ny. (Tamże, 1877, str. 115-118).

Przypadek raka macicy z zajęciem gruczołu pier-
siowego lewego. Zastosowanie żelaza rozpalonego
na część pochwową macicy; zapalenie otrzewny i'ner-
ki lewćj; ogromny ślinociek rtęciowy; znakomite po-
lepszenie; przetoka pęcherzowo maciczna (fistula
vesico-uterina) (Tamże, 1877, str. 741—745, 757
do 761). :

Projekt stacyi operacyjnej dla szpitali warszaw-
gkieh po za obrębem miasta, (odcinek). "Tamże,
1875. str. 681—685).
Przypadek przetoki pęcherzo-pochwowój, dwukro-

tnie operowanój; krwotok znaczny po pierwszćj ope-
racyi; wyzdrowienie. (Tamże, 1878, str. 65—170).
Przypadek ropnia przetokowego cewki moczowój.

(Tamże, 1878, str. 817—819).
O szkodliwościach z przestrzykiwania jamy ma-

cicy w połogu pochodzących Sprawozdanie z pism
cudzoziemskich. (Tamże, 1879, str 6—10).

Przyczynek do zapobiegania samoistnemu powsta-
waniu gorączki połogowćj. (Doniesienie tymezaso-
we). (Tamże, 1879, str. 401 —502, 513—515).

 

Rogowicz—Rohlwes.

O guzach krwistych miednicy kobiecój, ieh rozpo-
znawaniu i leczeniu (podług wykładu Bandl'a).
(Tamże, T. VII, 1879, Nr. 35, 36, 37, 38).
O tak zwanój operacyi Battey'a wycinanie zdro-

wych lub w niewielkie guzy przeistoczonych jajni-
ków. Sprawozdanie z pism zagranicznych. (Tam-
że, 1879, str. 378—381, 407—410, 420—428).

Pygopagi (monstra duplicia). (Tamże, T. VII,
1879, str. 542).

Helvich Adam Bogumił wspomnienie pośmiertne.
(Tam:e, T. IX, 1881, Nr. 14).
O dokonywaniu porodu drogą naturalną. zamiast

cięcia cesarskiego, po śmierci lub podezas konania
ciężarnój (Uwagi i spostrzeżenia). (Tamże, 1881,

- str, 737-—741, 158—757, 769—774).
Ocena książki L. Weitzenbluta p. n. Rys treściwy

chorób kobiet ete. «Tamże, T. X, 1882,Nr. 6).
Przypadek eałkowiiego wrodzonego zarośnięcia

otworu sromnego (atresia hymenalis vaginae e0uge-
n.ta) nagromadzenie się odpiywu miesiączkowego;
operacya, wyzdrowienie. (Tamże, 1582, Nr, 25).

Przypadek przetoki pęcherzowo-pochwowój, po-
pit operowanój podczas ciąży. (Tamże, 1882,
Nr 20). i

O potrzebie przytułków dla biednych położnie
w Warszawie. (Tamże, T. X, 1882, Nr. 25).
Projekt kasy wzajemnego zabezpieczema kapi-

tału pośmiertnego dla wdów i sierot po lekarzach po-
zostałych. (Tamże, T. X, 1882, Nr. 27, 28, 29, 30).

Przypadek przybłoniaka szyi macicznój. (Epithe-
lioma colli uteri). opracował wspólnie z Wł. Flor-
kiewiezem. (Tamże, T. XI, 1883, Nr. 9i 10).

Sprawozdanie z posiedzeń Komitetu wyznaczone-
go do rozważenia projektu kasy zabezpieczenia ka-
pitału poś uiertnego dla wdów i sierot po lekarzach
pozostałych. (Tamże, T. XI, 1883, Nr. 16).
Kilka słów o leczeniu ostrój niedokrwistości u ro-

dzących. (Tamże, T. XI, 1884, Nr 6—12).
W sprawie zapobiegania powstawaniu chorób po-

łogowych: przepisy dla akuszerek jakie w tym eelu
zachować mają przy obsłudze rodzących i położnie.
(Tamże, Nr. 21).
Toż w osob. odb. Warszawa, Ziemkiewicz i Noa-

kowski, 1834, w 8-ce, str. 7.
Nadto ogłosił w „Kliniez*i w „Medyeynie” bardzo

wiele wiadomości i sprawozdań pomniejszych, jako
też streszczeń i wyciągów z pism lekarskich zagra-
nicznych.

Rogowski Leon.
De rheumatismo articulari acuto. Petropoli, 1847,

w 8-ce. Diss. inaug.
Rogoziński Jan, ukończywszy nauki le-

karskie w Krakowie, był asystentem kli-
niki oftalmologicznój tamże, następnie zo-
stał lekarzem powiatu w Wieliczce, gdzie
um. 21 czerwca 1876, przeżywszy lat 43.

Rogoziński Józef, spółczesuy lekarz war-
szawski.
Przypadek szkarlatyny z pseudo-recydywą. (Me-

dycyna, 1882, Nr. 42). :
Spostrzeżenie zaśniadu groniastego. (Tamże, 1882,

Nr. 49, 50).
Roguski Sylwester, akademii krak. pro-

fesor, Anny Jagiellonki lekarz nadworny,
opiekun Jana Giszy.
„Por. Eneyklop. IX, 938, Wiszniewski: VI, 150

w przypisku.

* Rohlwes Jan Mikołaj.
Nowy lekarz czyli sposoby leczenia bydła, koni,

owiec i innych domowych zwierząt ete. tudzież onych
karmienia i rozmnażania. Tłómaczenie uwieńcz. przez



Rohnert—Rollński.

Tow. ekon. w Marchii dzieła z niem. z rycin. Wro-
eław, u Korna, 1818, w 8-ce, str. 288 i XVI.

Toż, tenże tytuł przez Król. prus. lek. zwierząt,
członka pomien. Tow. w Poczdamie z 1 przyłącz. ta-
blicą. Edycya druga. Wrocław, 1821, w 8-ce, str.
X, 6 i 248 z ryciną.

Toż, edycya druga poprawna (właściwie 3-cia).
Grodno, 1828, w 8-ce, str. 248 i X.

Toż, z przyłączoną tabliczką. Najnowsza popra-
wna edycya. Wrocław, 1828, w 8-ce.

Toż, tudzież karmienia i rozmnażania ortych, z je-
dną przyłączoną tablieą przez..... edycya trzecia po-
prawna. Warszawa, 1827, w 8-ce, str. XII, 236.

Toż, tudzież karmienia i rozmnażania onych, tłóm.
uwieńczonego dzieła przez towarzystwo ekonomiczne
w Marchii, edyeya nowa poprawiona i znacznie po-
mnożona według 14-go wydania oryginalnego, mia-
nówicie o praktycznóm leczeniu zaraźliwych chorób
bydła rogatego, kołowrotnych chorót owiec, ich za-
pobieganiu i t. d. Warszawa, Merzbach, 1836, w8-ce,
k. n. 8, str. 314 z 1 tabl.

Toż, tenże tytuł z odmianą: podług 15-gn wydania.
Edycya 4-ta poprawiona i znacznie pomnożona.
Warszawa, nakł. Merzbacha, druk. M. Chmielew-
skiego, 1840, w 8-ce, str. 316 i k. n. 8.
Toż, edycya 5-ta poprawiona i znacznie pomnożo-

na według 16-go wydania oryginalnego mianowicie.
(.w.). Warszawa, druk. J. Kaczanowskiego, 18483,
w 8-€e, str. 316.

Toż, wydanie 6-te z dwiema rycinami.
wa, 1847, w 12-ce.

Toż, tłómaczenie uwieńczonego dzieła przez Tow.
ekonom. w Marchii. Edycya 7-ma całkiem przerobio-
na i pomnożona według 18-go wydania oryginalne-
go mianowicie o praktycznóm leczeniu zaraźliwych

chorób bydła rogatego, kołowrotnych chorób owiee,

ich zapobieganiu i t. p., z 2-ma rycinami. Warsza-
wa, Merzbach, druk. Kaczanowskiego, 1858, w 8-ce,
str. VIII, 315 i niel. 12. ?

Toż, z dołączeniem weterynaryi homeopatycznój
popularnój przez J. H. Lewandowskiego, edycya
8-ma całkiem przerobionai znacznie pomnożona we-
dług 18-go wydania z dwiema tablicami. Warsza-
u, uj Merzbach, Al. Gins, 1857, w 8-ce, str.

i 353.

Warsza-

"Toż, tenże tytuł. Edyeya 9-ta, tamże, druk A.
Ginsa, 1861. w 8-ce, str. VI i 353.

"Toż, wydanie 10-te, pomnożone weterynaryą ho-
meopatyczną popularną przez J. H. Lewandowskie-
go. Warszawa, nakład Gebethnera i Wolfa, druk
J. Ungra, 1872, w 8-ce, str. 414 i XVIII.

Praktyczny poradnik dla gospodarzy* czyli nauka
chowu, utrzymania, żywienia. poznawania i leczenia
chorób koni, bydła, owiec, świń, kóz i psów. Prze-
kład z 21 niemieckiego wydania, opracowany podług
dzisiejszego stanu nauki weterynaryi. Warszawa,
nakł. GebethneraiWolffa, druk S. Orgelbranda sy-
nów, 1879, w 8-ce, str. V, 224, IV.

* Rohnert Karol Franciszek August, ur.
r. 1822.
De plieca polonica. Gryphiae, typ. F. G, Kunike,

1844, w 8-ce, str. 35. Diss. inaug.
Rohrer Maurycy, rodem z Krakowa.

_ De sterilitate. Vindobonae, Stockholzer de Hirsch-
feld, 1829, w 8-ce, str. 28 Diss. inaug.

* Rokitansky Karol.
Przypadek obojnctwa prawdziwego bocznego

(Hermaphrodisia Yera lateralis) przedstawiony na
posiedzeniu Tow. lekarzy wied. 26 czerwca 1863

przezRadcę Dworu prof. Rokitańskiego wWiedniu.
Kraków, druk Uniwers., 1871, w 4-ce. 1 str.

Rokosowski Antoni, ur. r.. 1882 we wsi
Gościeszynie, w obwodzie mogilnickim,
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nauki gimnazyalne pobierał w Trzemesznie
i Ostrowie, medycyny słuchał od r. 1855
w Wrocławiu, późnićj w. Berlinie.
De carcinomate intestini recti.  Berolini, 1858,

w 8-ce, str. 31. Diss. inaug.

* Rolffs ]. C. F.
Rys krótki badań sądowo-lekarskich ułożony dla

lekarzy, chirurgów i urzędników sądowych przez....
Przełożony na język ojezysty, uzupełniony potrzebne-
mi dodatkami i zastosowany do urządzeń krajowych
przez Anastaz go Stanisława Hirszel, med. doktora,
lekarza obwodu konińskiego. Warszawa, nakład
wydawcy, u S. H. Merzbacha, 1835, w 8-ce, k. 2, str.
XITi 200.

Roliński Franciszek, herbu Róża, rodem
z Pabianic, stopień doktora filozofii otrzy-
mał w Krakowie r. 1622; nauk lekarskich
słuchał w Padwie, gdzie r. 1628 obrany
był asesorem nacyi polskićj, Do wydziału
lekarskiego akademii Jag. został wcielony
17 października 1642. Był lekarzem Sta-
nisława Lubomirskiego, wojewody krakow -
skiego, a nadto rajcą miejskim i wielokro-
tnie dostojeństwo rektora akademii piasto-
wał (1657 pierwszy raz)  Proskrybowany:
r. 1661 z powodu przypadkowego zabicia
trzech uczniów przez straż, która za rozka-
zem F. Rolińskiego jako burmistrza dała
ognia do motłochu. W r. 1666 znownobra-
ny rektorem. Um. 14 lipca r. 1674,

Quaestio do apoplexia. Oracoviae, typ. Frane.
Caesarii. 1642, w 4-0e, k. 8.
Ba Muczkowski: 287, 329. Roczn. wydz. lek.,

Moce
;

Dyxon Stanisław wydał na cześć Rolińskiego pa-
negiryk: Echo virtutum. Orucoviae, druk. Bertulo-
wicza. Syn Rolińskiego Jan ogłosił na wesele ojca
wiersz: Currus nuptialis, 1652 a Rafał Arteński na-
pisał na Śmierć jego wiersz: Vindex elegus piissimis
manibus, 1674.

Roliński Paweł, doktór medycyny, brat
poprzedzającego, stopień bakałarza nauk
wyzwolonych otrzymał w akademii Jag.
r. 1616.

Por. Muczkowski: 279.

Roliński Marcin, ur. 6 listopada 1776 r.
we ILuwowie; do medycyny przykładał się-
w rodzinnóm mieście a następnie w Wie-.
dniu i tam 17 grudnia 1800 r. dyplom do-
ktorski otrzymał. Początkowo praktyko-.
wał w Galicyi. Wr. 1810, 9 października,
mianowany został szefem policyi medycy-.

nalnój w prefekturze departamentu sie-
dleckiego. W r. 1813 urządził w Siedlcach
szpital wojskowy i przez rok nim zawiady-
wał. W latach 1817—1820 był fizykiem
województwa podlaskiego. W październi-
ku r. 1820 objął katedrę anatomii ludzkićj
i porównawczój w uniwersytecie wargsz,;

w r. 1822 był profesorem radnym, r. 1824
dziekanem wydziału lekarskiego. Nadto

od r. 1821 był radcą Rady ogólnój lekar-
skićj. Po zwinięciu uniwersytetu, R. w r.
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1832—1833 przewodniczył w komisyi egza-
minacyjnój do kwalifikowania lekarzy
iaptekarzy; w r. 1835 został mianowany
członkiem Rady Głównćj Opiekuńczćj Za-
kładów dobroczynnych. Um. 9 grudnia
1839 r. R. zbogacił gabinet anatomiczny
warszawski setkami preparatów. Rękopis
anatomii jego układu znajduje się w bibl.
tow. lek. warsz.

Wspomnienie o M. Rolińskim napisał A. Janikow-
ski w Pam. tow. lek. warsz. T. XXXIV, str. 5.

Roliński Michał, doktór filozofii i medy-
cyny, podczas swego pobytu w Padwie r.
1676 był obrany radcą nacyi polskiej.

Rolle Fryderyk był lekarzem wojska pol-
skiego za ks. warszawskiego.

Rolle Antoni Józef, spółczesny lekarz, poe-
ta, historyk, ur. r. 1830, w osadzie Henry-
kówce, w powiecie mohylowskim gubernii
podolskićj. Po ukończeniu nauk gimna-
zyalnych, udał się do Kijowa, gdzie w la-
tach 1850—1855 przykładał się do medy-
cyny. W r. 1855 objął obowiązki lekarza
dominialnego w Jaryszowie pod Mohylo-
wem podolskim, zkąd dwukrotnie robił wy-
cieczki naukowe za granicę; r. 1858 dosko-
nalił się w psychiatryi w Sonnensteinie
pod Dreznem; rok 1860 przepędził w Pa-
ryżu na zwiedzaniu najznakomitszych kli-
nik. Po powrocie z Paryża osiadł w Ka-
mieńcu, gdzie z całym zapałem oddał się
pracy. W nowo założonóm towarzystwie
lekarzy podolskich, którego w r. 1862 był
sekretarzem dorocznym a późnićj i sekre-
tarzem stałym, należał do najpracowitszych
członków. Rolle znany jest nietylko jako
zdolny i uczony lekarz, ale nadto jako na-
der płodny autor, piszący pod pseudony-
mem ,,D-r Antoni J.* badaniami history-
cznemi, pracami czerpanemi ze starych
kronik i archiwów, nader zaszczytne we
współczesnćj literaturze polskićj zajmuje
miejsce.

Notatki praktyczne. Zapalenie błony mózgowój.
(Meningitis). Zapalenie płue (Pneumonia). Dła-
wiec (croup). Suchoty (tuberculosis). (Tyg. Lek.,
1856, Nr. 19).
rd. płue bez kaszlu. Zimniee. (Tamże, 1956,
r. .

Krwawnice (dysenteriae). Cholera. Oholeryna.
(Tamże, 1856, Nr. 37).
Patologiaiterapia spazmów z Valleix'a. (Tam-

że, 1856, Nr. 38, 89).
Uwagi D-ra Pitta o gruźlicy. (Tamże, 1856,

Nr. 39).
Choroby weneryczne, pierwszo-drugo i trzecio-

rzędne. (Tamże, 1856, Nr. 44, 45),
Parch (Tinea favosa). (Tamże, 1857, Nr. 22). |
Jod i tegoczesne jego zastosowanie w medycynie.

(Tamże, 1857, Nr.33).
„ Kilka uwag o lekowaniu rzeżączki. (Tamże, 1857,
NA id ;

atologia ogólna chorób niemowlęcych (podług p.
Bouchut). (Tamże, 1857, Nr. 1400), i al

Roliński-—Rolle.

Notatki praktyczne. Zimniea. Tasiemiec. Wy-
ciek nieprawidłowy z jamy nosowój. (Tamże, 1807,
Nr. 47, 48).

Qzerwonka (dysenteria). Anthrax (Wąglik). (Tam-
że, 1857, Nr. 48).

Kilka uwag o przymiocie. (Tamże, 1858, Nr. 15, 16).
Sadza, jój rozbiór chemiczny i terapeutyczne za-

stosowanie. (Tamże, 1858, Nr. 38, 39).
Porażenie ogólne (Paralysis generalis). (Tamże,

1859, Nr. 38—40). i
Jod i tegoczesne jego zastosowanie w medycynie.

(Tamże, 1860, Nr. 8, 9).
ListyzParyża. (Tamże, 1860, Nr. 23, 25—27,
ZA 35—37, 40, 41, 43, 44. 1861, Nr. 11—18,

ja ).

Powiat Mohylewski (nad Dniestrem) pod wzglę-
dem lekarskim. (Tamże, 1862, Nr. 3—8).

Notatki do historyi chorób wenerycznych w Pol-
sce. z krótkim poglądem na stan medycyny u nas za
panowania Stanisława Augusta i w pierwszój poło-
wie XIX wieku. (Tamże, 1862, Nr. 37—39, 41—48).

Bezwład pęcherza moczowego (Linertie de la
20 .  (Kremera Rozmaitości lekarskie, 1862, str.

—34).
Materyały do historyi prostytucyi i sądowćj me-

dycyny w Polsce w XVII i XVIII w. (Tamże, 1862,
str. 116—139).
Uwagi nad artykułem „Rzecz o wściekliźnie* przez

Józefa Giuzińskiego, członka towarzystw rolniczych
i lekarskiego kamienieckiego. (Tamże, 1862, str.
44—070.

Nieład ruchów postępowy. (Ataxie loeomotrice
progressive). (Tyg. lek., 1863, Nr. 13, 15. 16).
Bezwład postępowy mięśni języka, podniebienia

iust. (De la paralysie musculaire progressive de
la langue, du voile du palais et des lóvres). (Tam-
że, 1863, Nr. 37—38). 3
Sprawozdanie z dziełka p. t. Praktyczne postrze-

żenia niektórych lekarzy zebrane przez A. F. Ada-
mowicza. (Tamże, 1864, Nr. 3).
Wspólnie z A. Rothem opisał: Nieład ruchów

postępowy, powikłany wolem (Ataxia motoria pro-
gressiva c. struma). (Tamże, 1864, Nr. 7). |
Materyały do topografii i statystyki lekarskićj Po-

dola. O gruźlicy postrzeganćj w Kamieńcu od 1
sierpnia 1868 r. do 1 sierpnia 1864 r. Terapia kli-
matologiczna w ogóle i podolska klimatologiawszeze-
gólności. (Tamże, 1868, Nr. 33—35. 1864, Nr. 43
do 47).

A w osobnój odbitee. Warszawa, 1864, w 8-ce,
str. 46.

Materyały do topografii i statystyki lekarskiej
Podola: O.chorobach włościan z okolie Tulezyna
gub. podolskićj. Sprawozdanie z czynności lekarsk.
przy szpitalu miejsk.w Kamieńcu Podolsk. za r.
1863. Sprawozdanie ze szpitala starozakonnych za
r. 18638 do 1864. Warszawa, druk. Gaz. Polsk.,
1865. w 8-ce, str. 51 (odb. z Tyg. lekarsk.).

Toż. Wspólnie z Al. Kremerem. O mięsie.
szawa, druk, Gaz. Polsk., 1864, w 8-ce, str. 32.

Choroby umysłowe. Notatki z podróży odbytój
w r. 1858. Qzęść I. Petersburg, druk. Ohryzki,
1868, w 8-ce, str. 88. Qzęść II. Tamże, druk. Ro-
galskiego, 1864, w 8-ce, str. 244.

Kilka uwag o przypadłościach wtórnego przymio-
tu. (Pam. Tow. eko Warsz., T. XXXIX, 1858,
str. 84).

Szkie hygieny Podola oparty na jego statystyce.
(Tamże, T. XLIX, 1863, str. 399. T.L, 1863, str.
39, 152).

Toż, w osob. odb. Warszawa, druk, A. Liefeldta,
1864, w 8-ce, str. 99.

War-



Sprawozdanie z czynności Tow. Lek. Podolskich
za r. 1868. (Tamże, T. LI. 1864, str. 115).

Toż, za rok 1864. (Tamże, T. LIII, 1865, str. 174).
"Toż,w osob. odb. Warszawa, druk. dawniej A.

Liefeldt, w 8-ce, str. 46.
Wspólnie z Kremerem Al. opracował. Kamieniec.

Place i ulice, Ścieki i kanały. (Pam. Tow. Lek. Wawsz.,
T. LI, 1864, str. 378).
O oświetleniu m. Kamieńca i jego mieszkań prywa-

tnych. (Tamże. T. LII, 1864, str. 49).
O prostytucyi miejskiój na Podolu.

LII, 1864, str. 196).
Ostatnie trzy rozprawy są także przedrukowane

w Materyałach do topografii lekarskićj i hygieny
Podola. Warszawa, część I, A. Liefeld, 1865, w 8-ce,
str. 45. Część II, tamże, str. 186.

Choroby weneryczne (1854—1864). (Pam. tow.
lek. warsz., LIV, 1865, str. 34, 161).

Spostrzeżenia z dziedziny chorób syfilitycznych.
(Przegl. Lek., T. III, 1864, Nr. 1—4, 6, 8, 10, 12,
16, 18).

Zgorzelina płuc ograniczona (gangraena pulmo-
num cireumseripta). (Tamże, 1864, Nr. 37—41).
Materyały do topografii i statystyki lekarskićj

Podola. O gorączce powrotnćój (febris recurrens,
relapsing fever) panują*ćj nawminnie w Kamieńcu
w końcu 1864 i na początku 1865 r. (Tamże, 1865.
Nr. 24—30).

Toż, w osob. odb. Kraków, druk. Uniw., 1865,
w 8-ce, str. 40.
Korespondencya z Podola. (Przegl. lek., 1866,

Nr. 7, 24, 26, 30, 35, 35, 40, 45).
Toż. Doświadczenie lekarskie i Obskurantyzm—

Szarlatanizm lekarski. (Tamże, 1866, 6, 15, 16).
Meningitis cerebrospinalis epidemiea podług Hir-

seha, Berlin, 1866. (Tamże, 1867, Nr. 25—38).
Korespendencya z Kamień*a Podolskiego. 1. Od-

powiedź czternastu redaktorom Gaz. Lek.—Chor"by
panujące.—Nekrologia. 2. Choroby panujące. —Le-
karz truciciel. 8. Chorobv panują :'e.—Obawy cho
lery.—Choleryna w Kamieńcu —Towarzystwa Lek"r-
skie w Rosyi w ogóle. o Kaukazk óm zas w szczegól-
ności słów kilka. (Tamże, 1867, Nr. 9, 14, 15, 27,
29, 30).

Zakłady dobroczynne i szpitale w dawnóm w je-
wództwie podolskióm. (Tamże, 1867, Nr. 17—19).
Korespondencya z Kamieńca Podolskiego (0 cho-

lerze). (Klinika, 1867, str. 213—221).
Toż. (Tamże, str. 275 —280, 294—296, 315—321).
Materyały do topografii lekarskićj i hygieny Ło0-

dola (Prostytucya). (Przegl lek., 1869, Nr 38—40).
Szpitale, służba zdrowia, choroby panujące na-

gminnie w dawnóm województwie podolsEić.n od po-
czątku XV wieku. (Dwutyg. hyg. pub., 1872, str.
XXXII—XXXV, XXXVII—XXXIX, XLII=XLII,
61, 62, 65, 66, 69, 70, 13, 74).

Szkice psychiatryczne. (Przegl. lek., 1872. Nr.
46—50. 1878. Nr. 2, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18. 20. 23, 24)

Toż, wosob. odb. Kraków, druk. Czasu, 1843,
(w 8-ce, str. 32).

Listy z Kamieńca Podolskiego. (Przegl. Lek.,
1878, Nr. 6, 19, 36—38).

(Tamże, T.

Korespondencya z Kamieńca Podolskiego (O bło- -
nicy panującćj nagminnie). List I i. II. (Tamże,
1880, Nr. 4—T).
Drukarnie na kresach multańskich. Kraków, na-

kład S. Krzyżanowskiego, druk Uniwers., 1872,
w 8-ce, str. 16 (odb. z Roczn. dla archeol. z r. 1870).
„Drukarnia i sztycharnia w Berdyczowie. Kra-

ków, nakł. S. Krzyżanowskiego, 1872, w 8-ce, str.

15 (odb. z Rocz. dla archeol.).

Do redakcyi Biblioteki Warsz. (List w przedmio-
cie stacyj krzemiennych. Warszawa, *'1872, w8-ce,
str, 2 (odb.,z Bibliot. Warsz,. sierpień 1872),
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Zameczki podolskie na kresach. Kraków, druk.

Uniw., 1872, w 8-ee, str. 538.
Zameczki podolskie na kresach multańskich, wy-

danie drugie przerobione i powiększone przez autora.

T.I, I,II. Warszawa, nakł. Grebetlinera i Wo ffa,

Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. Wł. Anczyca
i Sp.. 1880, w 8-ce. I. I, str. 308, IILi 1 nl. AE

str. 304, IIi1nl. T.III, str. 290,IIIi1 nl. (T. I
i IT zawiera: Kamieniec nad Smotryczem; : T. III

Źwaniec, Okopy św. Trójey, Braha, Paniowee, Uście

nadR Czarnokosińce, Bar, Mohylów, Sza-

rogród).
Śr Leszczyc Głrabianka starosta liwski i Te-

resa z Stadniekich jego małżonka. Lwów, druk. E.

Winiarza. w komisie u Gubrynowicza i Schmidta,

1875, w 8-ce, str. 126. :

Opowiadania historyczne. Pod półksiężycem; Ksią-

że Sarmacyi; Otwiedziny monarsze; Na kresach; ,

Dwór Tulezyński; Losy pięknój kobiety; Tynnaw koń-

cu XIII w. Lwów, Gubrynowicz, 1876, w 8-ce, str.

325. (Bibliot najeeln. powieści).
Nowe opowiadania historyczne. Pod krzyżem, Losy

kresowego miasteczka, Wartabiet, Zemsta kozacza,

Porwania króla, Niedoszłe legiony. Lwów, nakł.

Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, 1878,

w 8-ee, str. 381 i kartka.

Toż, wydanie drugie. Lwów. nakł. Gubrynowicza

i Schmidta. druk, Wład. Anczycai sp., 1883, w 8-cw,

str. 322 1 2 nl.
Józef Ignacy Kraszewski i ksiądz Stanisław Cho-

łoniewski. Lwów, nakł. autora. druk. Wł. Łoziń-

skiego, 1678, w 8-ee, str. 57. (Odbitkaz Przewodni-

ka nauk. i liter.).

Polonica, materyałv do dziejów Polski w pismach

rosyjskich (1700—1 62), zebrane przez... praca

uwieńczona nagrodą przez Tow. hist. lit. w Paryżu,
częśćI Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, w 8-0e,

str. 119. (Olbitka z tomu X Rozpraw Wydziału
histor. filozof. Akudemii umiej ).

Gawędy z przeszłości. T. I: Prz 'd wiekiem,O:ieyali-

sta dawnego autoramentu, Opryszek, Złota Teklunia,

Lwów, nakł. Gubrynow cza i Setmidta, dru ah

Pillera, 18 9, w 8-ce, str. 3I4i1nl. T I: Ostatn.
zaja d, Krescytywa, Z dziejów s-rea, Figiel k mfe-

deracki. Tamże, 1879. str. 294, i 1 nl. (Biblioteka

powieści, podróży, pamiętników, opowiadań uistory-
cznych). .

Trzy opowiadania historyczne: Iwan Podkowa.

Wielsa prywata, Semen Nalewajko. Lwów. nakł,

Gubrynowi*za i Schmd'a. druk. Wł. Łozińskiego,

188), w 8-'e, str. 200. (Biblivt. powieści, podróży,
pamiętników i opowi dań historycznye :).

Paviowce nad Smotryc:em. Warszawa, druk. S.
Lewenthala, 1880, w 4-ce, str. 2315 drzeworytów.
(Odb. z Kłosów).

Kniaź Konstantin Ostrożskij i jego wriemia, pie-
riewioł = polskugo N. Pliskij. (Wiek _peterst urski

z r. 1832, w 8-ce. otd. II, kn. VI, str. 571—584, kn.
VIL, str. 31—48, kn. VII, str. 49—7V).

Z przeszłości Polesia kijowskiego, opowiadanie hi-
storyczne: Dzieje szlachty okoliczaćj w owruckim
pow ecie, Kozacy na Polesiu kijowskićm w drugiój

połowie XVII wieku. Warszawa, nakł. Gebethnera

kk druk. J. Bergera, 1882, w 8-ce, str. 80

i.2 nl.
Opowiadania historyczne, serya trzecia, T. I x DE

I: Karol Prozor, ostatni oboźny litewski * ntoni No-
wina Złotnieki, Benedykt z Drozdowa Nowina Hule-
wicz, Dyzma Bończa Tomaszewski, Straszny Józef,
Ozartoryscy i Repnin. II: Prou książęcy za kobi-tę,
Jak się żyło na kresach ukrainnych przed inkursyą
kozacką, Jeden z wielu, Gospodarstwo naszych pra-
babek, Niemierzyce, Warsząwą, nakł. Gebethnerą
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i Wolffa, Kraków, druk, Wł. L. Anczyca i Sp., 1882,
w 8-ce, str. 268 i 2 nl., 269i1 nl. -
Niewiasty kresowe, opowiadania historyczne. War-

szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, druk.
W?. L. Anczyca i Sp., 1883, w 8-ce, str. 2431 1 nl.
Emir Rzewuski, opowiadanie. (Gaz. Wanrsz., 1883,

Nr. 55—66, 72—74, 77—88).
Hrabia Redux, Opowiadanie z pierwszćj ćwierci

niuiejszego stulecia. (Tamże, 1883, Nr. 122—182,
134—137, 139—140, 145, 148—150).
Sprawa tarnowska. Opowiadanie z drugićj poło-

wy XVI wieku. (Tyg. ilustr., 1883, Nr. 39—48). .
Nieszczęśliwy władyka. Opowiadanie historyczne.

(Tyg. powszech., 1883, Nr. 39—50).

Ronthal Walenty, ur. 14 lutego 1800 r.
w Krakowie, do medycyny przykładał się
w uniwersytecie Jag. i tam 9 lipca 1828 r.,
dyplom doktorski otrzymał. Odbywszy
wycieczkę naukową do Wiednia, gdzie
przeważnie oddawał się oftalmologii, zapi-
sał się w szeregi wojska polskiego. Miano-
wany lekarzem sztabowym 5-go pułku we-
teranów czynnych, odznaczył się w bitwach
pod Dębem, Ostrołęką, Grochowem. Ran-
ny, ozdobiony krzyżem virtuti militari,
osiadł r. 1831 w Chlewiskach, jako lekarz
zakładów fabrycznych; wkrótce przeniósł
się do Szydłowca, gdzie obok poprzednich
obowiązków, sprawował służbę lekarza
miasta do końca r. 1876, W r. 1863—4 po-
mimo podeszłego wieku był nader czynny
jako chirurg. W r. 1876 przeniósł się na
zasłużony odpoczynek do Radomia, gdzie
14 lutego 1881 r. doczekał się uroczystego
obchodu jubileuszowego półwiekowój pra-
cy. Um. 11 lutego 1883 r.
De iritide et pupilla artificiali. Oraeoviae, typ.

Univ., 1828, w 8-ce, str. 55. Diss. inaug.

Romanowski Jan Chryzostom, stopień do-
ktora medycyny otrzymał w Paryżu r. 1887.
Un coup doeil sur les reins et .leurs seeretions.

Paris, 1837, w 4-ce, str. 38. - "Those.
De la nature du trichoma, plique polonaise (Koł-

tun) Wapres une nouvelle thóorie, ćtablie pour tout
stat pathologique, et appliquóe dernierement 4 cette
maladie. Carpentras, 1844, w 8-ce, str. 15.

Romański Włodzimierz, ur. na Wołyniu
z ojea Michała, doktora medycyny. Ukoń-
czywszy szkoły w Tarnopolu, słuchał
w Wiedniu przez dwa lata w politechnice,
nauk matematycznych, od r. 1850 przykła-
dał się do medycyny w Berlinie, i tam, 18
lipca 1854 r. dyplom doktora medycyny
uzyskał.
De caleulorum urinariorum causis et processu, quo

formantur. Berolini, typ. Schlesinger, 1853, w 8-ce,
str. 31. Diss. inaug.
O wpływie filozofii na dążności medycyny. Pogląd

historyczny. (Tyg. lek., 1861, Nr. 32).
O wpływie klimatu Algieru na przebieg suchot

płucnych. (Pam. Tow. Lek. Warsz., T. LLI, 1864,
str. 338).

Rompalski Józef, wychowaniec uniwersy-
tetu Jag., praktykował w Pilicy, gdzie 18
stycznia 1878 r. życia dokonał.

Ronthal—Ros6.

Kilka słów o epidemiach w powiecie Olkuskim

w b. r. panujących. (Tyg. Lek., 1847, Nr. MA

O biegunce krwawój, w r. b. epidemieznie pamują-

eój. (Tamże, 1847, Nr. 25). >

Uwagi nad chorobami, gorączek nazwę noszącemi.

(Tamże, 1849, Nr. 6—8).
Spostrzeżenie blednicy. (Tamże, 1850, Nr. Bi.

Rany postrzałowe języka i podniebienia miękkie-
go. (Tamże, 1850. Nr. 5).
Dychawiea Heberdena. Angina peetoris, Steno-

cardia ete. (Tamże, 1850, Nr. 6).
Dychawica nerwowa. (Asthma nervosum, hyste-

rieum). (Tamże, 1850, Nr. 13).
Szkodliwe działanie chininy. (Tamże, 1850, Nr.28).

Rzadki przypadek febry. (Tamże, 1851, Nr. 16).

O obłożeniu języka, o jego powstawaniu i różnych

modyfikacyach. (Tamże, 1831, Nr. 17).
O bólu w ogólności i o znaczeniu jego w chorobach.

(Tamże, 1851, Nr. 24, 25).
Jeszcze o cholerze. Zkąd powstaje cholera? (Tam-

że, 1858, Nr. 21-—25, 27). A ż
Wykład porównawczy nauk o przyrodzie i leczeniu

wenerycznych chorób. (Tłom. z Abeille mód.). (Tam-

że, 1855, Nr. 9—12). A
O przeciągłóm zatkaniu stolea (Obstrustio alvi

chronica). (Tamże, 1859, Nr. 22—30).
Nosacizna u człowieka. (Tamże, 1867, Nr. 14).

Polewanie chłodną wodą w płoniey. (Tamże, 1867.

Nr. 15).
ZROGAK: różowe skóry wędrujące. Katar ostry

żołądka. Klinika, T.Vl, 1870, str. 369—373, 385

do 390.
Durzyca u indywiduum anemicznego w wątpliwość

podana. Tamże, T, VII, 1870, str. 241—246, 257—
260, 273—278. | Ę

Rościszewski Zygmunt, doktór filozofii,

ur. w Warszawie 19 marca 1847 r., był

profesorem Szkoły agronomieznój w Żabi-
kowie. 5

Zur Kentniss der Dignathie, str. 19, 2 tb. (Virehow
Arch. f. path. Anat., T. 64, 1875, str. 540).

Toż, w osobn. odb. Berlin, G. Reinier, 1875,

w $8-ce, str. 28, Z tabl. Diss. inaug. na stopień do-
ktora filozofii.

Nieco o zapłodnieniu u ssących. (Odbitka z Ko-
smosa). Lwów, 1876, w 8-ce, str. 22 i tablica. :

Rosć Józef Konstanty, ur. 12 kwietnia
1826 r. w Poznaniu, do gimnazyum uczę-
szczał w rodzinnóm mieście, medycyny słu-
chał od r. 1850 w Berlinie i tam 15 sierpnia
1854 r. stopień doktora medycyny: osią-
gnął. Wykładał w akademii med. war-
szawskićj patologię i terapię szczególową,
obecnie zajmuje się wykonawstwem lekar-
skióm w Warszawie i cieszy się zasłużoną
sławą biegłego praktyka.
De leucaemia. Berolini, typ. Sehlesinger, 1854,

w 8-ce, str. 40. Diss. inaug. :
O neurotomii. (Tyg. lek, 1854. Nr. 37, 38).
Ze szpitala miejskiego w Poznaniu. (Tamże, 1856,

Nr. 32). A :
Treść patologii celularnej Virchowa.

1859, Nr. 41—43).
Diagnostyka fizyczna chorób płue i serea, z szcze-

gólnym względem na auskultacyą i pomo, War-
szawa, nakł, H. Natansona, druk, Graz. Codziennój,
1860, w 8-ce, str. 2, IV, 167. A
O tonie i szmerze diastolicznym serca. Warsza=

wą, 1861, w 8-ce. >
Kurs patologii i terapii szezegółowój podług wy-

kładu D-ra J. K. Rosć opracowany przez F. Qzaj-

(Tamże,
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ezyńskiego i Szym. Portner, stud. Warsz. Aka. Me-
dyeznćj. Warszawa, 1861, w 8-ce, str. 247 i 256 (li-
tografowany). «
Zakrzepi zapalenie żyły wrotnćj (pylephlebitis).

(Gaz. lek., T. II, 1867, str. 517—522).
Wykład patologii i terapii narzędzi oddechowych.

Część I. Choroby ktrani i oskrzeli. Warszawa, G.
Sennewald, 1868, w 8-ce, str. 298i VI. :
Pneumonia, zupełny brak plwociny, wyzdrowienie.

(Pam. Tow. Lek. Warsz., T. XLII, 1859, str. 124).
Pyothorax z prawćj strony, pericarditis, wątroba

zepchnięta, zmniejszona, muszkatołowa i choroba
Brighta. (Tamże, T. XLII, 1859, str. 129).

Splenitis traumatica, exsudatum pleuritieum. (Tam-
że, T. XLII, 1859, str. 133).

Sprawozdanie ze szpitala Dzieciątka Jezus z od-
działu chorych wewnętrznie kobiet z drugiego pól-
rocza 1859 r. (Tamże, T. XLIII, 1360, str. 276).

Zapalenie chroniczne aorty, nabrzmienie śledzio-
ny, zanik nerki lewój, przerost lewój komórki serca.
(Tamże, T. XLIII, 1560, str. 250).
O tonie i szmerze diastolicznym serca i znaczeniu

ich semiotycznóm. (Tamże, T. XLIV, 1860, str. 363).
Q upuście krwi w chorobach serea. (Medycyna,

1884, Nr. 2, 3, 4.5).
Przełożył dziełko Benekego (ob.).
Rosó Witold, brat poprzedzającego, ur. r.

1820, nauk lekarskich słuchał w Dorpacie,
umarł 27 listopada 1856 r. w Wenecyi, do-
kąd udał się dla poratowania zdrowia.
Nowy poradnik lekarski według najlepszych Źró-

deł ułożony. Warszawa, nakładem G. Sennewalda,
druk J. Ungra, 1857, w 8-ce, str. IX i 308.

Rosenberg Antoni, spółczesny lekarz kra-
kowski, w miesiącach letnich zajmuje się
wykonawstwem lekarskióm w Karlsbadzie.

"Wiadomości z dziedziny elektro-terapii. (Przegl.
lek , 1864, Nr. 28, 30, 32).
Dyetetyka czyli lekarskie przepisy dla chorych

w Karlsbadzie, skreŚlił... Kraków, nakł. księg. J.
M. Himmelblaua, w druk. „, Kraju* pod zarządem St.
Gralichowskiego, 1873, w 8-ee, str. 24. Ocenił War-
schauer w Przegl. lek., 1873, Nr. 20.

Zur Kasuistik der Embolien. Insuffizienz der Mi-
tralklappe. Embolie im Gehirne, Embolie der art.
mesenteriea sup., Monomanie, Gtenesung. Krakau,
Verlag des Verfassers, Univ. Buchdruckerei, 1876,
w 8-ce, str. 16.

Rosenberg H. z Przemyśla.
De natura phthisis pulmonalis tuberculosae. Jenae,

typ. Sehlotteni, 1839, w 8 ce, str. 22. Diss. inaug.
Homóopatisehe Diaetordnung etc. Stuttgard, Ebner,

1839, w 8-ce, str. 36.
Der Weichselzopf, eine theoretisch praetische Ab-

hondlung sammt einer pragmatischen Geschichte
desselben, treu nach der Natur beobachtet und nach
homóopat. Grundsiitzen. bearbeitet von.. Miinchen,
G. Franz 1839, w 8-ce, str. XVI, 172.

Rosenblatt Emanuel, lekarz szpitala św.
Ludwika dla dzieci w Krakowie.
O skutkach fizyologicznych i leczniczych wlewania

do jelit większych ilości płynów. Z kliniki lekar-
skiej prof. D-ra Korezyńskiego w Krakowie. (Pam.
tow. lek. warsz., T. 75, 1879, str. 301—327).

Toż, w osobn. odb., Warszawa, 1879, w 8-ee,
str. 27.
Choroby układu nerwowego spostrzegane w Szpi-

talu sw. Ludwika od r. 1879 do 1882. (Przegl. lek.,
1883, str. 4, 43, 55, 65, 79, 92, 102, 114, 158, 175,
190, 206, 236, 247, 272, 299, 324, 334, 349, 361, 388,
407, 469, 521, 549, 587),
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Rosenblum Benjamin, ur. w Warszawie r.
1816, ukończywszy nauki gimnazyalne
w mieście rodzinnóm r. 1832, zapisał się na
wydział lekarski w Krakowie, zkąd po
dwóch latach przeniósł się do Berlina itam
1834—1837 przykładał się do medycyny.
Od r. 1888 zajmował się wykonawstwem
lekarskićóm w Warszawie. Straciwszy mie-
nie w znanym wypadku r. 18638 z domem
Zamoyskiego, gdzie przemieszkiwał, prze-
niósł się r. 1865 do Petersburga, gdzie do-
tąd pracuje jako lekarz praktyczny.

Rozróżnienie ehoroby angielskićj od skrofulicznej.
(Pam. tow. lek. warsz , T. LV, 1840, str. 152). i

Onanizm. Zbiór niezbędnie potrzebnych wiadomo-
ści i rad dla rodziców, opiekunów i nauczycieli, nie-
mnićj dla każdego przyjaciela ludzkości, celem ura-
towania młodzieży, od okropnych skutków samogwał-
tu. Według Tissota, Campe, Oeste, Salamana, Brau-
na, DeslandesaiHufelanda. Warszawa, druk. M.
Chmielewskiego, 1841, w 12-ce, str. 117.

Toż, pod tytułem: Onanizm, czyli niezbędnie po-
trzebne wiadomości i rady i t.d. jak wyżćj. Drugie
powiększone wydanie. Warsztwa, zak. autora,
1850, w 12-ce, str. 132.

Toż, pod tytułem: Onanizm czyli samogwałt. Nie-
zbędnie potrzebne, wiadomości i t. d. jak wyżćj.
Trzecie powiększone wydanie. Warszawa, nak,
autora, druk. K, Kowalewskiego, 1859, w 12-ce, str.
128, II, kart 3.
Uwagi nad teraźniejszym stanem starozakonnych

pod względem  policyjno-lekarskim. Warszawa,
druk. M. Chmielewskiego, 1842, w 12-ce, str. 38.
Krytykę tćj pracy podał K. Bachman wBibliotece
Warsz., 1842, IV, str. 397. j ;
Przewodnik lekarski dla mężczyzn czyli zbiór wia-

domości i rad dotyczących aktu miłości fizycznej,
skutków jój nadużycia, chorób wenerycznych, iż
ków ustrzeżenia się od nich, niemocy męzkićj, jój
przyczyn i sposobów leczenia. Podług Hufelanda,
Brauna, Albrechtai innych. Warszawa, nakł. S.
Orgelbranda, druk. M. Chmielewskiego, 1842, w 12-ce.
str. 6,i 149.

Toż, drugie poprawne i znacznie pomnożone wy-
danie. Warszawa, nakł. S. Orgelbranda, druk. Ka-
czanowskiego, 1843, w 12-c6, str. 192, XL.

Toż, trzecie znacznie powiększone wydanie. War-
szawa, druk. braci Hindemithów, 1859, w 12-ce, str.
180 i 2 nieliezb.

900 najlepszych środków domowych przeciw rozli-
cznym ehorobom i cierpieniom człowieka, z przyłą-
czeniem niektórych ważniejszych przepisów lekar-
skieh doświadczonych, od kaszlu, kataru, bólu gło-
wy, kwasów i kurczu żołądka, biegunki, hemoroi-
dów, hypochondryi, zatwardzenia, artrytyzmu i reu-
matyzmu, niemnićj od duszności, suehot, zatrzyma-
nia uryny, kamienia i gruzu moczowego, robaków,
histeryi, kolek, febry przemijającćj, wodnćój puchliny,
skrofuł, chorób oczu, mdłości, zawrotu, brzęczenia
w uszach, głuchoty, bicia serca, bezsenności, wyrzu-
tów skórnych i t. d., tudzież skład apteczki domowój
przez Hufelanda, na wzór dzieła niemieckiego zebra-
nei ułożone przez dwóch warsz. praktykujących le-
karzy. Warszawa, Merzbach, druk. Chmielewskie-
go, 1848, w 8-ce, str. 268. -

Toż, zebrane i ułożone i dwoma traktatami o cho-
lerze i o eudownych skutkach zimnćj wody pomnożo-
ne. Drugie powiększone wydanie. Warszawa, Merz-
bach, druk. J. Ungra, 1850, w 8-ce, str. XI, 300.

Toż, wydanie trzecie powiększone. Warszawa, S.
H. Merzbach, 1855, w 8-ce, str. 300.
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Toż, wydanie czwarte, powiększone. Warszawa,
nakł. S. H. Merzbacha, druk. J. Jaworskiego, 1860,
W 8-cee, str. nieliczb. 8, i liczb. 300.

Kobieta, miłość i małżeństwo, pod względ.m mo-
ralnym, fizycznym i dyetetyczno-lekarskim, podług
dzieł profesorów: D-ra Buscha, Mosta, P. Roussel'a
iinnych. Warszawa, 8. Orgelbrand, nakł. autora,
druk. J. Kaczanowskiego, 1844, w 12-ce, str. 170,
1 kartka. .
Wykład praktyczny chorób wenerycznych, ułożo-

ny według najlepszych doświadczeń angielskich,
franeuzkich i niemieckich lekarzy. Warszawa, nakł.
autora, druk S. Orgelbranda, 1845, w 8-ce, str.
204, k. 6.
Środki ustrzegające od zarazy weherycznój z do-

łączeniem nieomylnego sposobu wytępienia tój cho-
roby w pierwszym zarodzie. Warszawa, nakł. au-
tora, druk. S$. Orgelbranda, 1845, w 16-ce, str. 75.
Tryper, czyli Śluzotok zaraźliwy we wszystkich

swoich formach, skutkach i następstwach, z dołącze-
niem najsłynniejszych sposobów. leczenia. Podług
najlepszych doświadczeń angielskich, francuzkich
i niemieckich lekarzy. Warszawa, nakł. i druk S.
Orgelbranda, 1847, w 8-ce, str. 6, 204, 4 k. nl.
Listy F. Rieord'a o chorobie syfilitycznćj, ob. Ri-

eord.
Filip Rieord i jego szkoła. (Pam. tow. lek. warsz.,

T. XLIII, 1860, str. 147),
Choroba św. Walentego albo padaczka. (Tamże,

T. XLVI, 1861, str. 65).
Kilka słów o hygienie popularnej. (Przyj. zdrowia,

1862, Nr. 11).
Rosenfeld (z Brahiłowa). :
Qzkawka (singultus,.hoquet, schlucksen). (Tyg.

lek., 1861, Nr. 39).
Incubus (zmora). (Pam. tow. lek. warsz., T. LIII,

1865, str. 136).
Nagła śmierć położnicy z cierpienia mózgowego.

(Tamże, T. LIV, 1865, str. 132).
Rosenfeld Marcin.
Projekt domu przytułku dla lekarzy inwalidów

oraz dla wdów i sierot po tych lekarzach pozosta-
łych. (Gaz. lek. T. XX, 1876, str. 207—208).

Rosenkranz Dawid (z Inowrocławia).
De extirpatioue eolli uteri, novis morbi historiis

illustrata. Berolini, typ. Petsehi, 1835, w 8-ce. Diss.
inaug.

Rosenkranz Maurycy, spółezesny lekarz
w Sokalu w Galicyi.

O polepszeniu stanowiska lekarzy w Galicyi.
(Dwutyg. med. publ., 1879, str. 375—377).
* Rosenstein Zygmunt, prof. kliniki w Gro-

ningen.
O przesądach i mistycyzmie w medycynie.

łożył. Sabowski). Warszawa, nakł. red.
tyg., 1868, w 8-ce, str. 22.

Patologia i terapia szczegółowa. Choroby nerek.
Warszawa; w druk. (Gaz, lek., 1875, w 8-ce, str 2,
656. Wchodzi w skład biblioteki umiejętności le-
karskich.

Rosental Albert, ur. w Sieradzu d. 26
grudnia r. 1857, po ukończeniu gimnazyum
kaliskiego w r. 1874 wstąpił do uniwersy-
tetu w Warszawie, w r. 1818 za napisanie
rozprawy konkursowćj. „O paraliżu postę-
pującym* otrzymał medal złoty, nauki le-
karskie ukończył w r. 1879, stopień do-
ktora medycyny uzyskał d. 4 lutego r. 1883.
W lutym r. 1881 mianowany został le-
kerzem miejscowym szpitala św. Jana Bo-

(Prze-
(Przegl.

Rosenfeld—Rosenthal.

żego w Warszawie, a w lipcu r. 1882 ordy-
natorem tegoż szpitala.

Przyczyny i objawy wstępne chorób umysłowych.
Podług E. Hecker'a. (Gaz. lek., T. XXV, 1878, str.
50—52, 61—683, 67—69).
Przyczynek do obeenego stanu wiedzy o ośrodkach

mózgowych oraz zastosowanie ich do wyjaśnienia
samowiedzy. Według prac Munek'a, Wernieke i in-
nych. (Tamże, str. 201— 202, 209—211).

Paraplegia, odleżyny, napady epileptyczne, śmierć;
z kliniki prof. Girsztowta. (Tamże, T. XXIV, 1878,
str. 161—167, 177—182).
O rzadkim wypadku nowotworów wtórnych na

podstawie czaszki. (Tamże, T. 29, 1880, str. 107—
109, 115—116, 123—125).
Toż po niemiecku w Zeitschr. f. klin. Med., 1880.
Paralysis progressiva. Krytyczny rozbiór psychi-

cznych i nerwowych zaburzeń przy początkowym roz-
woju porażenia postępującego. Rozprawa na temat
konkursowy wydz. lek. war. uniw. nagrodzona medalem
złotym. (Pam. tow. lek. warsz., T. 75, 1879, str.
46—212, 4 tb.)..

Toż, w oddz. odb. Warszawa, druk. M. Ziemkie-
wiezaiW. Noakowskiego, 1879, w 8-ce, str. 173,
4 tabl.

Dwa przypadki selerosis lateralis amyotrophicae.
(Gaz. lek., 1881, Nr. 12). :

Matieriały k niewropatołogii. (Warsz. uniw.izwie-
stija, 1881).
O zmianach anatomicznych mózgu przy chorobach

zakaźnych. (Gaz. lek., 1581, str. 381—8383., Pam.
tow. lek. warsz., 1882, str. 1—47, 1 tabl.)
Ueber die anatomischen Verinderungen im Grehirn

bei infectiósen Krankheiten. (Centrlbl. f. d. med.
Wiss., 1881, str. 353.
K woprosu ob anatomiczeskich izmienienijach móz-

gowoj kory pri niekotorych infiekcionnych boliez-
nijach, dissiertacija na stiepień d-ra miediciny. War-
szawa, druk K, Kowalewskiego, 1883, w 8-ce, str.
34, 1 nl. i

Szkice psychiatryczne. (Wspomnienia z podróży).
(Medycyna. 1883, Nr. 37, 38, 42—44).
Przypadek porażenia korowego wraz z głuchotą

wyrazową. (Gaz. lek., 1883, str. 968).
Ueber einen Fall von linksseitiger Hemiplegie mit

Worttaubheit. Centralbl. f. Nervenheilkunde, 1884,
NAAJE
Hypochondryja w dziedzinie zboczeń umysłowych.

(Gaz. lek., 1884, Nr. 13). ń

Rosenthal Dawid, ur. 14 grudnia 1808 r.
w Tarnogrodzie z ojca lekarza obwodu za-
mojskiego. Ukończywszy gimnazyum we
Lwowie r. 1824, następne dwa lata uczę-
szezał na obowiązkowe wówczas kursa filo-
zoficzne w uniwersytecie lwowskim. Do
nauk lekarskich przykładał się (1826—
1831) w Wiedniu. W r. 1881 wysłany był
do Węgier i Siedmiogrodu w celu niesie-
nia pomocy dotkniętym cholerą. Dyplom
doktora medycyny otrzymał w Wiedniu 5
sierpnia 1834 r. Przybywszy do Warsza-
wy, został w r. 1836 ordynatorem szpitala
starozakonnych; w latach 1843— 1879 miał
zwierzchni nadzór uad tym szpitalem jako
lekarz naczelny. Od r. 1349 był lekarzem
w instytucie gospodarstwa wiejskiego i le-
śnictwa w marymoncie a od r. 1859 aż do
zwinięcia tego zakładu naukowego wykła-
dałhygienę i dyetetykę.



Rosenthal--Rosicki.

De morbillis eorumque anomaliis. Viennae, Stoek-
holzer Hirschfeld, 1834, w 8-ce, str. 34. Diss. inaug.
Wykaz chorych leczonych 1841 r. w oddziale cho-

rób wewnętrznych szpitala izraeliekiego w Warsza-
wie. (Pam. tow. lek. warsz., T. IX, 1843, str. 108).
Wyjątek ze sprawozdania naczelnego lekarza

szpitala starozakonnych w Warszawie z r. 1846.
(Tamże, T. XIX, 1848, str. 71, T. XX, 1848. str. 17).

Qzęść sprawozdania z czynności lekarskich w szpi-
talu starozakonnych w Warszawie r. 1847. (Tam-
że, T. XXI, 1849, str. 171).
Sprawozdanie ze szpitala starozakonnych z ostat-
AE | r. 18506 (Tamże, W OCY, 1801,
str. Ę

Toż, za rok 1851. (Tamże, T. XXV, 2 p., 1851,
str. L2.. 1. CYT, A851, sir. 27... 1. XXVĘ 2:p.,
1851, str. 85. T. XXVII, 2 p., 1852, str. 8). :

Toż, za rok 1852. (Tamże, T. XXVIII, 1852, str.
51. T. XXVIII, 2 p., 1852, str. 114. T. XXIX, 1853,
str. 204, 282).
- Toż, za rok 1853. (Tamże, T. XXIX, 1858, str.
272. Ś XXX, 1853, str. 67, 285. T. XXXI, 1854,
str. 75).

Toż, za rok 1854. (Tamże, T. XXXI, 1854, str.
205. 45) XXNKII, 1854, str. 74, 210. T. XXXIII, 1855.
str. 5

Toż, za rok 1855. (Tamże, T. XXXIII, 1855, str.
270. T. XXXIV, 1855, str. 92, 292. T. XXXV, 1856,
str. 138).

Toż, za rok 1858. (Tamże, T. XXXIX, 1858, str.
282. T. XL, 1858, str. 256. T. XLI, 1859, str. 158).

Toż, za rok 1859. i
T. XLII, 1859, str. 151, 296. T. XLIII, 1860, str. 364).
Porównanie ruchu chorych w r. 1858 z r. 1859

w szpitalu starozakonnych. (Tamże, T. XLIIIL, 1860,
str. 184).
Szpital Starozakonnych w kwartale pierwszym

1860 r. (Tamże, T. XLIV, 1860, str. 108).
Dwa wypadki nosacizny. Podobieństwo między

nosacizną i tyfusem. (Tamże, T. XXXVIII, 1857,
str. 262).
Nosacizna. (Tamże, T. XXXIX, 1858, str. 284).
Operacya wypiłowania żuchwy dokonaną przez

Hirschfelda w szpitalu starozakonnych. (Tamże, T.
XLIII, 1860, str. 371).
Operacya atresiae labiorum pudendi dokonana

przez Chwata. (Tamże, T. XLIV, 1860, str. 110).
Operacya atresiae vaginae congenitae dokonana

przez Chwata. (Tamże, T. XLLV, 1860, str. 110).
Czarne zabarwienie skóry u noworodka (Ohoroba

Addisson'a?). (Gaz. lek., T. LI, 1867, str. 643. 644).

Rosenthal Jakób, syn poprzedzającego, ur.
r. 1844 w Warszawie do gimnazyum uczę-
szezał w mieście rodzinnóm, medycyny słu-
chał w Berlinie a późnićj (1864—1869)
w Warszawie. Od r. 1870 pełni służbę or-
dynatoraw szpitalu starozakonnych w War-
SZaw1e.

Drgawki, obłąkanie, zapalenie wnętrza macicy po-
łogowe—wyzdrowienie. (Gaz. lek., T. VII, 1870,
str. 561—565).
Wycięcie jajnika (ovaviotomia).

warsz., [. LXVII, 1871, str. 181).

Niedostateczność tętnicy płuenój, (Tamże, T. LXXI,
1875, str. 433).
Poradnik lekarski dla kobiet, z 34 drzeworytami

w tekście. Warszawa, 1875, w 12-ce, str. LV, 396.
; Mda maciey (inversio uteri), odprowa-
dzenie, pęknięcie pochwy; wyzdrowienie. (Gaz. *'lek.
1881, str.841844at :

Przełożył dzieło Boeka (ob.).

(Pam. tow. lek.

(Tamże, T. XLI, 1859, str. 320.
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Rosenzweig Henryk Saul, ur. w Pińczo-
wie r. 1793, do gimnazyum uczęszczał
(1818—1818) w Wrocławiu, nauk lekar-
skich słuchał (1818 — 1820) tamże, póź-
niój w Krakowie i nakoniec (1821—1828)
w Berlinie. Osiadłszy r. 1825 w Kra-
kowie, wyrobił sobie uznanie zdolnego
praktyka. Um. 12 czerwca 1858 r.
De apoplexia. Berolini, typ. Heiman, 1823, w8-ce,

str. 230 i 2. Diss. inaug.
Choleram. ejus naturam medendique rationem

a magistratu invitatus breviter deseripsit.... Oraco-
viae, typ. univ., 1850, w 8-ce, str. 14.

Rosenzweig Michał Julian, baron, syn po-
przedzającego ur. 14 października 1828 r.
w Krakowie, gdzie następnie odbywałnauki
szkolne i uniwersyteckie. Dyplom doktora
medycyny otrzymał 27 lipca 1852 r. W r.
18538 przybył do Warszawy, gdzie dotąd
zamuje się wykonawstwem lekarskiem.
Choroby gruezołu żołądkowego. Z wykładu prof.

Oppolzera. (Tyg. lek. 1854, Nr. 12—14). ;
Kilka słów o cholerze, z wykładu prof. Skody.

(Tamże, 1855, Nr. 29, 31, 34, 35).
Leczenie przymiotu i jego znaczenie dla osoby

i społeczeństwa. Z wykładu prof. Sigmunda. (Tam-
że, 1855, Nr. 37, 38, 42, 48). |
O cholerze. Z wykładu prof. Dietla w klinice kra-

kowskićj. (Tamże, 1856, Nr. 15, 19—27). ;
Rozprawy: O świerzbie i De eoxalgia pozostają

w rękopisie.

Rosicki Sebastyan, ur. 18 stycznia 1880
r. w Głogowie, w obwodzie „rzeszowskim;
nauki gimnazyalne pobierał w Rzeszowie,
Przemyślu i Tarnowie; medycyny słuchał
(1850—1856) w Krakowie. W r. 1857 osie-
dlił się w Sterdyni, gdzie opiece jego po-
wierzono szpital wiejski. Na tóm skrom-
nóm stanowisku pozostał do końca życia.
Zajmując się nader gorliwie dolą włościan,
nie zaniedbywał uprawiać niwy naukowój.
Um. 4 czerwca 1877 r.
O miesiączce zastępczój (de menstruatione vicaria).

(Tyg. lek. 1858, Nr. 39).
O leczeniu zastarzałych wrzodów. (Tamże. 1858,

Nr. 50).
O badaniu śledziony. (Tamże, 1859, Nr. 16).
Jeszeze o leczeniu wrzodów na goleni. (Tamże,

1859, Nr. 37).
Ropień w móżdżku, (Tamże, 1859, Nr. 49).
Kilka uwag z praktyki lekarskićej powziętych co

do choroby kołtunowój. (Tamże, 1860, Nr. 5).
Sprawozdanie z czynności w szpitalu włościańskim

w Sterdyni. (Tamże, 1860, Nr. 26). :
O laryngoskopii i rinoskopii. (Tamże, 1861, Nr. 17).
Sprawozdanie z czynności w szpitalu włościańskim

w Sterdyni, z roku 1859 i 1860. (Tamże, 1862, Nr.7,9).
Sprawozdanie z czynności w szpitalu św. Pawła

w Sterdyni za r. 1863. (Tamże, 1864, Nr. 50, 51).
Krótki rys hygieny dla ludu wiejskiego jako pod-

ręcznik dla plebanów wiejskich, nauczycieli szkół
pedagogicznych i dla nauczycieli szkół elementar-
nych. Rzecz przedstawionaiustępami odezytana na
posiedzeniu sekcyi III dla medycyny publiecznój 2-ge
zjazdu lekarzy i przyrodników we Lwowie d. 21 lip-
ea, 1875, Kraków, nakł, autora, druk. Uniw. Jag.
1875, w 8-ce, str. 40. j
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O łatwo przenośnóm i nader prostem i taniem łóż-
ku porodowem.  (Rrzeez czytana na drugim zjeździe
lekarzy i przyrodników polskich we Lwowie w. Se-
keyi klinieznój d. 23 lipea 1875). (Przegl. lek., 1875,
Nr. 42). Model tego łóżka znajduje się w bibliotece
tow. lek. warsz.

Rosiński Stanisław, ur. r. 1850 w Roko-
sowie, do gimnazyum uczęszczał w Le-
sznie, nauk lekarskich słuchał od r. 1860
w Gryfii, później w Pradze czeskićj,
we „Wrocławiu, a nakoniec w Berlinie,
gdzie r. 1864 dyplom doktorski otrzymał.
De prolapsu uteri hypertrophia portionis vaginalis

effeeto _ Berolini, typ. Gr. Lange, 1864, w 8-ee, str.
32. Diss. inaug.

Roskowicz (Roscovius, Roscius) Jakób,
rodem z Kowicza, doktorem filozofii został
w Krakowie 1590 r., był przybocznym le-
karzem Piotra Tylickiego biskupa kra-
kowskiego i rajeą krakowskim. Umarł na
początku XVII wieku.

Por. Muczkowski: Lib. promot., 239. Roczn. T. W.
P. N., T. VII, 264.

Rosner Antoni, profesor nadzwyczajny pa-
tologii i terapii chorób skórnych i wene-
rycznych, w uniwersytecie w Krakowie.

Krótki opis nie oznaczonój dotąd wysypki pęche-
oi uważanój w szpitalu krakowskim św. Du-

cha z dołączeniem niektórych uwag. (Przegl. lek.,
1865, Nr. 23—27).

Przypadek wysypki guziezkowćj uważany i leczo-
ny w klinice chorób wenerycznych i skórnych oraz,
uwagi nad niestosownością sztucznych podziałów
dermatologicznych. (Tamże, 1866, Nr. 30 --32).
Przypadek kiły pierwotnój (szankra Hunterow-

skiego) na wardze ust i na powiece dolnój. (Tamże,
1867, Nr. 22).
„Kilka uwag nad znaczeniem przypadów późnój

kiły i ich stosunkiem do rtęcicy (Hydrargyrosis).
(Tamże, 1868, Nr. 7—9, 11).

Leczenie rozmaitych cierpień zewnętrznych kwa-
sem karbolowym. (Tamże, 1869, Nr 33).
O kile w płucach ze stanowiska klinicznego. Wy-

kład miany podezas zjazdu III Lek. polsk. w sekcyi
medycyny wewnętrznćj. (Przegl. lek., 1581, Nr. 32, 35).

"Toż, w osob. odb. Kraków, druk. Uniw. Jagiell.,
1881, w 8-ce, str. 28.
'Rosnowski Dymitr, lekarz wojska rosyj-

skiego.
De elassifieatione morborum. Petropoli, 1857,

w 8-6e, str. VIII, 264i VI. Ded. cieniom A. Śnia-
deckiego.
Kategoriczeskaja kłassifikacja bolezniej. S. Pieter-

burg, 1859, w 8-ce, str. IV, 187.
O dewizach w medieinie i medieinskieh tuttifrutti-

kach. Kategoriczeskij otwiet G. W. Hankinu na
jewo kritiku kategoriczeskoj kłassifikacji bolezniej.
Pietierburg, 1860, w 8-ce, str. 88.
O blistatielnych i nieblistatielnych profiessorach.

Smolensk, 1863, w 8-ce, str. 38. ę
Rosołowski Stanisław, rodem z Litwy.
De polypi eordis in homine vivente generatione. Vil-

nae, typ. Sch. Piar., 1818, w 8-ce, str. 38. Diss. inaug.

Rosset Otton, ur. 23 marca 1790 r. w Po-
locku, ukończywszy nauki gimnazyalne
w mieście rodzinnóm, zapisał się na wy-
dzia lekarski uniwersytetu wileńskiego;
gdzie r. 1816 stopień lekarza otrzymał. Po

Rosiński—Rothe.

trzechletnićój wycieczce naukowćj, w r. 1819
wstąpił do służby wojska polskiego jako
lekarz 1-go pułku ułanów, wkrótce awan-
sował na lekarza sztabowego; w 1827 r. zo-
stał ordynatorem w warsz. szpitalu woj-
skowym; w r. 1848 podczas wojny węgier-
skićj sprawował obowiązki starszego le-
karza głównój kwatery armii czynnój.
Nadto od r. 1838 był nauczycielem wojsko-
wój szkoły felczerów przy szpitalu ujaź-
dowskim; a od r. 1851 członkiem Rady le-
karskićj Królestwa. Um. 1859 r.
De usu lapidis infernalis in blepharophthalmia et

illius sequelis. Varsaviae, typ. St. Strąbski, 1849,
w 8-ce, k. nl. 3, str. 20. Diss. inaug,

Leczenie śluzowego zapalenia oczu proszkiem ka-
lomelowym. (Pam. tow. lek. warsz., T. III, 1840,
str. 49).

Leczenie trachomatis przez ścieranie liściem ostrój
trawy. (EKlimus arenaria). (Tamże, T. III, 1840, str. 50).

Ropień w móżdżku. (Tamże, T. V, 1841, str. 79).

Rossmann Henryk.
Qoaretationis tractus intestinalis easus rarior.

Dorpati, Liv., 1858, w 8-ce, str. 38, 1 tb. Diss. inaug.

Roth Władysław (ze Staszowa).
Uwagi praktyczne. (Tyg. lek., 1859, Nr. 14, 15).

Rothe Adolf Mikołaj, ur. 6 grudnia 1832
r. w Zgierzu, gdzie ojciec jego był nauczy-
cielem szkoły elementarnój. Średnie nauki
pobierał w szkole realnój w Łodzi (1845—
1849) a następnie w warsz, gimnazyum
realnóm (1849—1858). Do nauk lekarskich
przykładał się w petersburgskićj akademii
medyko-chirurgicznój (1854—1859). Dy-
plom doktora medycyny otrzymał 1 czerw-
ca 1861 r. W r. 1859 został mianowany
ordynatorem w petersburskim szpitalu dla
robotników; w czerwcu 1862 objął obo-
wiązki naczelnego lekarza szpitala cywilne-
go w Kamieńcu Podolskim a równocześnie
(1863—1865) był członkiem urzędu lekar-
skiego tamże. W kwietniu r. 1867 zawezwa-
ny był do Warszawy, gdzie mu poruczono
ster szpitala św. Jana Bożego i zarząd od-
działu dla obłąkanych kobiet przy szpitalu
Dzieciątka Jezus. Nadto od r. 18/7 jest
lekarzem domu sieroti starców, zostające-
go pod opieką rosyjskiego towarzystwa do-
broczynności a od r. 1879 lekarzem takie-
goż domu gminy ewangielickićj. Nastę-
pujące towarzystwa naukowe zaliczyły go
do swego grona: tow. lek. warszawskie
(1864), tow. naukowe krakowskie (1864),
niemieckie towarzystwo psychiatrów (1869),
tow. lek. krakowskie (1869), towarzystwo
psychiatrów wiedeńskich (1878), towarzy-
stwo lekarsko-psychologiczne w Paryżu
(1877).
O krachmalewidnom piererożdienii. S. Pietierburg,

1861, w 8-ce. str. 42. Diss. inaug.
Bielniea (Leukemia). Spostrzeżenie ze szpitala ka-

mienieckiego. (Kremera Rozmaitości lekarskie, 1862,
str. 72—75),



Rothe—Rother.

Przymiot trzeciorzędny i zwężenie krtani. (Tam-
że, 1862, str. 83—87).
Rzadki przypadek nieprawidłowego rozwoju ciała

ludzkiego. (Tyg. lek., 1863. Nr. 31).
Krótki rys historyi psychiatryi.

p*6). ź (
ieład ruchów postępowy powikłany wolem. (Tam-

że, 1864, Nr. 6). PR >
Statystyka przelewania krwi. (Tamże, 1864, Nr.42).
Materyały do topografii lekarskićj i hygieny gub.

podolskićj. Sprawozdanie z czynności lekarskićj
przy szpitalu miejskim w Kamieńcu Podolskim za r.
1868, t.j. od 1 grudnia 1862 do 1 grudnia 1868 r.
(Tamże, 1865 Nr. 16—18).
Bezwład ogólny postępowy (Dementia paralyti-

ca). (Rozprawa czytana na posiedzeniu tow. lek. po-
dolskich 16 listopada, 1 i 15 grudnia 1863 r.) (Przegl.
lek., 1864, Nr 22, 24, 27, 28, 30, 32).

Opis szpitala św. Jana Bożego w Warszawie.
Warszawa, druk. Gaz. Polskiej, 1868, w 8-ce, str. 28.
Toż w dziele zbiorowem: Rys historyezno-staty-

styczny szpitali i innych zakładów dobroczynnych
w Królestwie Polskićm, 1872, str. 1—283.

Gheel. (Gaz. lek., 1869, T. VI, str. 474).

O pielęgnowaniu obłąkanych i o urządzaniu dla
nich zakładów. (Pam. tow. lek. warsz., 1869, T.
LXI, str. 8, 63).
O leczeniu i pielęgnowaniu obłąkanych w czasach

dawniejszych i teraźniejszych. (Gaz. lek., 1871, T.
X, 609, 641, 673, 694).

Opinia sądowo-lekarska w sprawie przeciwko J.
K. obwinionemu o zabójstwo żony. Melancholia
activa. (Tamże, 1872, T. XIII, str. 593, 614, 632).
O wpływie wypadków w latach 1870 i 1871 na

stan umysłowy mieszkańców miasta Paryża i jego
okolie, jak również i na zakłady rządowe i prywatne
dla obłąkanych. Rzecz czytana na posiedzeniu Tow.
lek. warsz. (Medycyna. 1873, Nr. 29—31, 33—35).

Obłąkanie padaczkowe (Mania epileptica v. Epi-
lepsia laryata. Epileptisches Irresein). Dochodzenie
sądowo-lekarskie w sprawie p. R.,obwinionego0za-
bójstwo matki i ciężkie uszkodzenie brata. (Tamże,
1877, Nr. 31—38). (Pam. tew. lek. warsz., 1877, T.
LXXIII, str. 441—460).

Przyczynek do psychiatryi praktycznój oparty na
dziesięcioletnióm doświadczeniu w Warszawskich
zakładach dla obłąkanych w latach 1867 do 1876.
(Tamże, 1879, T. LXXV, str. 459—567).
Torquato Tasso. Eine psychiatrische Studie. (Zeit-

schrift f. Psychiatrie, 1878, Bd. XXXV). Sprawo-
zdanie podał Blumenstok w Przegl. lek., 1878, Nr. 40.

Psycho-pathologia forensis czyli nauka o cehoro-
bach umysłowych w zastosowaniu do sądownictwa,
a w szczególności do praw obowiązujących w Król.
Pol. i w Galicyi, skreślił... naczelny lekarz zakładów
dla obłąkanych w Warszawie. Kraków, nakł. Stow.
do wydawnictwa dzieł lekarskich polskich, S. A.
Krzyżanowski, druk. Fr. Pobudkiewicza (A. Koziań-
skiego), 1879, w 8-ce, str. XII i 181. Ocenił L. Blu-
menstok w Przegl. lek., 1879, Nr. 40.

Król Lear, studyum psychologiczne. Warszawa,
druk W. Dębskiego, 1879, w 8-ce, str. 44. Odb.
z Niwy.

Nieskolko słow ob nmaliszennych i zawiedieniach
dla ich leczienia i prizrienia. Riecz proizniesiennaja
na 3-em obszczem sobranii V sjezda, w 8-ce, str. 22,
Warsz.

Sprawozdanie (I) z czynności lekarskiej w war-
szawskich zakładach dla obłąkanych t. j. w szpitalu
św. Jana Bożego (dla mężczyzn) z oddziałem przy

(Tamże, 1864,

szpitalu Dzieciątka Jezus dla kobiet dotkniętych
cierpieniem umysłowóm i padaczką za r. 1867. (Gaz.

s
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lek., 1868, T. V, str. 7, 38, 49, 129, 197, 229, 248,
260, 273, 313, 341).

Toż (IN), za r. 1868. (Tamże, 1869, T. VII, str.
113, 132, 184, 213, 241, 261, 289, 365, 377).
Toż (IID), za r. 1869. (Tamże, 1870, T. IX, str.

316, 347). ć
Toż (IV), za r. 1870. (Tamże, 1871, T. XI, str. 65,

85, 102).
Toż (V), za r. 1871.

657, 678, 696, 710, 727).
Toż (VI), za r. 1872. (Tamże, 1873, T. XV. str.

164, 179, 198, 214).
Toż (VID), za r. 1873. (Tamże, 1874, T. XVII, str.

289, 305, 328). ;
Toż (VIII), za r. 1874. (Tamże, 1875, T. XIX, str.

369, 409. 1876, T. XX, str. 105, 201).
Toż (IX), zar. 1875. (Tamże, 1877, T. XXIII, str.

41, 78, 97, 122).
Toż (X), za r. 1876. (Tamże,
Z czynności lekarskićj w warszawskich zakładach

dla obłąkanych (za r. 1877, 1878, 1879, 1880). (Tam-
że, 1882, Nr. 6).

Sprawozdanie XII z czynności lekarskiej w War-
szawskich zakładach dla obłąkanych za rok 1881.

(Tamże, 1872, T. XIII, str.

" Znaczenie statystyki zakładowćj. Cele i dążności psy-
_ chijatryi praktycznój. (Tamże 1882, Nr. 27, 28, 30,31).

Alkoholizm czyli otrucie wyskokowe, jego wpływ
na rozwój i pomnożenie się chorób umysłowych
w kraju i zagranicą. (Gaz. lek., 1882, Nr. 88 —44),
Na uwagi Kałudzkiego z powodu powyższój pracy,
umieszczone w Gaz. lek. 1882, Nr. 10, Rothe dał
tamże wyjaśnienie. *

Paraldehyd, nowy środek nasenny i kojący. (Gaz.
lek.-1884, Nr. 13). i

Die russiche Gresetzgebung und ihre Beziehung zu
den Greisteskrankheiten. (Psychiatrisches Central-
blatt, Wien).

Das epileptische I"resein. (Tamże).
Kleinere Mittheilungen aus dem Gebiete der Psy-

chiatrie. (Tamże),
Greschichtliche Beschreibung der  Warschauer

Irrenanstalt Johannes a Deo. (Allgemeine Zeitschrift
f. Psychiatrie).

Jahresbericht iiber Aufnahme und Entlassung in
den beiden Warschauer Irrenheil — und Pflegean-
stalten. (Tamże).

Projekt zur Errichtung einer neuen Irrenanstalt in
Warschau. Vortrag gehalten in der Gesellschaft f.
Psychiatrie in Graz. (Tamże).
O prizrienii umaliszennych i ustrojstwie. dla nieh

zawiedienij. Warszawa, 1868, w 8-ce. i
O samobójstwie. (Gazeta sądowa).
O psychiatryi i chorobach nerwowych w r. 1870.
Toż, w r. 1871. (Przegląd postępu nauk lekarskich).
Na posiedzeniach warsz. tow. lek. niejednokrotnie

zabierał głos.
Psychiatrya sądowa.

LX, 1868, str. 28).

Zmiany zaszłe w pierwotnym planie centralnego
zakładu dla obłąkanych pod Warszawą. (Tamże,
TN DRIZES69 SUPUD7

Obłąkanie udawane.
str. 410). S

Projekt do statystyki obłąkanych w. guberniach
Królestwa Polskiego. (Tamże, T. LXHI, 1870, str.
10, 182).
Q rozporządzalności i o poczytalności winy. (Tam-

że, T. LXV, 1871, str. 67, 70).

Rother Stanisław, ur. r. 1345 w Plesze-
wie, nauk gimnazyalnych i lekarskich słu-
chał w Berlinie i tam r. 1867 stopień do-

(Pam. tow. lek. warsz., T.

(Tamże, T. LX, 1869,
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ktora medycyny otrzymał. Przy prof. Fre-
richsie był adjunktem. Obecnie jest leka-
rzem w wojsku pruskióm.
Ueber Echinococcen der Leber.

1867, w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.
Rotter Herman, spółczesny lekarz w Rze-

szowie. :
Przebieie gwoździem czaszki, drgawki epilepty-

czne, usunięcię gwoździa, ustanie napadów. (Przegl.
1880, Nr. 14).

* Roussel Piotr (1742 — 1802).
Fizyczny i moralny układ kobiety, dzieło fizyolo-

giczno-lekarskie, napisane oryginalnie w języku
francuzkim przez doktora... medycyny i chirurgii w
Paryżu. Przetłómaczone z 8-ć6j edycyi tekstu fran-
cuzkiego na język ojczysty przez Karola Gostkow-
skiego. Warszawa, nakładem właściciela drukar.
przy ul. Nalewki, 1834, w 8-ce, str. 24, XVIII, 287.

Rowicki Julian Aleksander, ze Strzyżowa.
Essai pratique sur Tincubation des maladies.

Montpellier, Grollier, 1843, w 8-ce, str. 47. Those.
Rozbiór uwagKollegium fizycznego Szkoły Głów-

Berlin, G. Lange,

nój Koronnój nad Patalogią i Terapią przez przyja-*
ciela prawdy r. 1791, w 8-ce.
Rozbiór wody mineralnój Soleckićj.

Warsz., 1841, II, str. 845). ż
Rozmaitości lekarskie. Petersburg, w druk. J.

Ohryzki, 1862, w 8-ce, str. 139 (w dziele tem mie-
szczą się prace piśmienne: Fokelmana, Gluzińskiego,
Górskiego. Kremera, Przyborowskiego, Rollego, Ro-
thego, Sicińskiego, Stadnickiego i Starcowa).
Rozporządzenie dotyczące otrzymywania przez -le-

karzy w służbie rządowój zostających, wyższych sto-
pni lekarskich (z r. 1839). W 8-ee, str. 19. Po pol-
sku i po rosyjsku.
Rozporządzenie komisyi rządowój spraw wewnętrz-

nych i duchownych do władz administracyjnych i le-
karskich w przedmiocie ustanowienia babek wiej-
skich. Warszawa, 1859, w 8-ce, str. 20.

Rozwadowski Ferdynand.
Diss. inaug. medico-diaetetica de balneis. V.ndo-

bonae, typ. Mechitar., 1838, w 8-ce, str. 56.
Ueber die Biider zum diaetetischen Gebrauch

Wien, 1838, w 8-ce, str. 56.
Eine Studie iiber die Natur und das Wesen der

Wassersucht und des Diabetes mellitus, sowie de-
ren Behandlung. Wien, Graeser, 1877, w 8-ce,
str. 38.

Rozwadowski Władysław.
Sur la formation et la division des cellules. Jena,

1876 r. .

Rożański Jan, doktor medycyny, przez
długi czas mieszkał w Mohylowie nad Dnie-
strem, gdzie założył szkołę akuszerek.

Sztuka babienia, dzieło bardzo potrzebne, nie tyl-

ko odbierającym po wsiach dzieci przy połogu; lecz
tóż i wszystkim, którzy oddaleni będąc nie maią spo-
sobności poradzenia się i wzywania na ratunekw tey
sztuce biegłych, gdyż za iey pomocą pomyślnie rato-
wać mogą położnice częstokroć dla niedostatku na-
leżytey pomocy na wielkie wystawione niebezpie--
czeństwa; z rozmaitych autorów francuzkich i nie-
mieckich zebrana przez J. P. Ro.... Warszawa, 1786,
Dufour, w 8-ce, str. XV, 277.

Toż. Warszawa, 1792, Dufour, w 8-ce, str.
XV. 260.
Q staranności koło kobiet od czasu rozwiązania

onych aż do końca połogu, tudzież o różnych choro-
bach, którym przez ten czasu przeciąg podlegają.

(Biblioteka

Rother—Rubinstein.

Przez autora sztuki babienia nowo-przedrukowany.
Warszawa, Dufour, 1792, w 8-ce, str. 4, 174, 8.

Różański Józef, spółczesny prymaryusz
szpitala powszechnego we Lwowie.

Trzynaście twierdzeń, wziętych ze swojego do-
świadczenia syfilidologicznego (odczyt na posiedz.
Tow. Lek. Galicyj.). (Przegl. lek.. 1873, Nr. 14, 17).

Sprawozdanie lekarskie z odziałów męzkich wene-
rycznegoi skórnego z lat 1871—1878. (Sprawozda-
nie lekarskie szpitala powszechnego krajowego we
Lwowie za r. 1878. Lwów, 1875, w 8-ee, str. 117—
268). Sprawozdanie ogłosił Krówczyński w Przegl.
lek.. 1875, Nr. 48).

Memoryał w sprawach zdrowia publicznego, poda-
ny do wydziału sejmowego przez Towarzystwo le-
karzy galicyjskich. (Dwutyg. med. publ. 1877, str.
1—5, 1—22). Tablice statystyczne do powyższego
memoryału, tamże, str. 35—37, 514—56, 71—72.
Sprawozdanie komisyi Towarzystwa lekarzy gali-

cyjskich w przedmiocie wynagrodzeń sądowo-lekar -
skich. Kraków, 1876, w 8-ce, str. 38.

Rzecz o organizacyi zdrowotnój powiatowój w Ga-
lieyi. (Dwutyg. med. publ,, 1877, str. 69—71).

Rzecz o organizacyi zdrowotnćj gminnćj. (Tam-
że, 1877, str. 105—107).
Odezwa Rady zawiadowczój Tow. lekarzy galicyj-

skich wystosowana do każdego z lekarzy i wetery-
narzy w Galicyi (zmiany w ustawie). (Tamże, 1877,
str. 125—128).

Qzóm jest gnicie? (Wyciąg i streszczenie z pracy
Oohna). (Przegl. lek., 1881, Nr. 26, 27).

Stosunek kiły do uwiądu rdzeniowego. (Podług
Moebiusa). (Tamże, 1881, Nr. 41-43).

Skutki dwoinek w ustroju żywym (Buchner).
(Tamże, 1881, Nr. 43—46).

Rożanka (Rosarius) Stanisław, doktór
medycyny, rajca krakowski, lekarz przy-
boczny Jana Tarnowskiego, hetmana W.
koronnego, należał do pierwszych zwolen-
ników reformacyi religijnćj, jako delego-
wany znajdował się 1570 na zjeździe ogól-
nym. protestantów polskich w Sandomierzu
i akt tego zjazdu podpisał. :

Por. Łukaszewicz: Dzieje kościołów helweckich,
248. Starowolski: Monum. Sarmat., 255. Jocher:
Obraz bibliogr., III, 687. Grabowski: Staroż. wiad.

. o Krakowie, 67, 288, 377. Ossoliński: Wiadom. hist.
kryt., II, 268. Paproeki: Herb. rye. polsk., 708.
On to starój mieszezee krak. skarżącóćj się na

utratę wzroku powiedział: to i lepićj dla Waszmości
bo nie ujrzysz biesa przy Śmierci.

Rożniatowski Rudolf, z Kijowa.
Przyczynek do kazuistyki elektro-terapeutycznćj.

(Gaz. lek., T. VII, 1869, str. 301—303.
Odpowiedź na artykuł D-ra Talko: o leczeniu ner-

wobólu nadoczodołowego. (Tamże, T. VIII, 1870, str.
134 —746).

Rubinstein Franciszek Ksawery, ur. 25 li-
stopada 1847 r. w Warszawie, do medycyny
przykładał się w (1865—1878) w mieście
rodzinnóm. W latach 1874i 1875 dosko-
nalił się w sztuce lekarskićej w Wiedniu,
Wrocławiu i Paryżu. Od stycznia r. 1876
"do lutego 1882 pracował w petersbur-
skim maryjskim domu położniczym jako
lekarz miejscowy. Od września r. 1882 za-



Ruciński—Rudnicki.

rządza przytułkiem  położniczym Nr. 5
w Warszawie.

Rozszerzanie cewki moczowój u kobiet.
na, 1876, Nr. 18, 19).
O sposobie izmierienia nakłonienia taza u rożenie.

(Protokoł VI sjezda russkieh jestiestwoispytatelej
i wraczej w Pietierburgie).

* - Wabrung de Prioritat der Messungsmethode des
Symphysen-Conjugata vera-Winkels. (Centralbl. f.
Gynaekologie, 1881).
Korespondencya z Petersburga. W sprawie za-

kładów położniczych. (Medycyna, 1882, Nr. 8).
Zboczenie porodowe, wywołane przez nadmierny

wymiar barkowy płodu. (Gaz. lek., 1882, Nr. 25, 26).
Kilka uwag o przyczynach położeń płodu. (Przegl.

lek., 1884, str. 178—181, 191—198, 205—205).
W Deutsche med. Zeitung znajdują się jego spra-

wozdania z prace lekarskich polskich i rosyjskich.

Ruciński J.
O długości życia ludzkiego. Poznań, nakł. i druk

Leitgebra, 1877, w 8-ce, str. 38.

Rudawski Leonard, dyplom doktora me-
dycyny otrzymał w Krakowie 18 czerwca
1836 r. W r.1888 był adjunktem przy
katedrze historyi naturalnćj w uniwersy-
tecie Jag..
De chorea S-ti Viti nec non de foreipe ad opera-

tionem labii leporini a D-re Mile eorrecto. Craco-
viae, typ. S. Gieszkowski, 1836, w 8-ve, str. 40,
1 tabl. Diss. inaug. AE ć

Rudnicki Adam Antoni, będąc magistrem
medycyny i chirurgii, otrzymał w Wiedniu
4 października 1808 r. stopień doktora we-
terynaryi i wkrótce potem został asysten-
tem przy profesorze tejże nauki w uniwer-
sytecie krakowskim; w r. 1811 wykładał
w Krakowie weterynaryą, okulistykęi den-
tystykę. Dyplom doktora chirurgii osią-
gnął na wszechnicy Jag. 3 stycznia 1811 r.,
a doktora medycyny 17 listopada 1819 r.
Zwolniony od obowiązków nauczycielskich
w październiku 1812 r.. przeniósł się do
Warszawy, gdzie został fizykiem miasta,
radcą referentem rzeczy lekurskich w ko-
misyi rządowćj spraw wewnętrznych, na-
czelnikiem instytutu weterynaryi, lekarzem
sztabowym, w końcu członkiem Rady le-
karskićej. Um. r. 1844.
Q powietrzu bydlęcem i sposobach postępowania

z bydłem zdrowem, chorem i upadłem w miejscach
gdzie ta zaraza panuje—jako też przestrogi dla mie-
szkańców nadwiślańskich końcem uchylenia bydląt
od wyniknąć mogących innych chorób z okazyi tego-
rocznego nadzwyczajnego wylewu Wisły. Warsza-
wa, w druk. rządowćj. 1813, w 8-ee, str. 39. Przyp.
D-rowi Wolfowi, prezesowi rady ogólnój lekarskuićj
Sposoby zabezpieczenia się od gorączki powszech-

nie zgniłą a inaczćj nerwową zwanćj. Warszawa,
nakł. i druk. Wiktora Dąbrowskiego, 1814, w 8-ce,
str. 32.
Oprzyczynach chorób i ezęstego pomorki bydląt

w Polsce, tudzież o sposobach uchronienia onychże
od takowych wypadków. Warszawa. druk. W. Dą-
browskiego, 1815, w 8-ce, str. 228 i spisu k. 2.
O sposobach ratowania rażonych od pioruna. (Pa-

miętnik warszawski, 1I, 286).

(Medyey-

str. 84,
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O potrzebie i sposobie urządzenia instytutu wete-
rynaryi. (Tamże, III, 48).
O utworzeniu, ustawach i znakomitszych pracach

towarzystwa królewsko-duńskiego do podniesienia
weterynaryi. (Tamże, IV, 1816). i
O zawazie pyskowój u bydła.

W 8-ce.
O fuszerstwie lekarskiem czyli fałszywych leka-

rzach i smutnym ich wpływie na społeczeństwo jako
też o środkach zachowania kraju nadal, od szkodli-
wości ladajakiego lekarzenia. Warszawa, nakład
autora, druk W. Dąbrowskiego, 1817, w 8-ee, str. 49.
Projekt zaprowadzenia i urządzenia Instytutu We-

terynaryjnego teoretyczno-praktycznego w mieście
stołecznóm Warszawie, w skutek polecenia WysSo-
kićj Komisyi Rządowój Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego wygotowany. Warszawa, nakł,
wydawcy, 1817, w 8-ce, str. 87.
O skutkach grzybów jadowitych i leezeniu niemi

zatrutćj osoby. Warszawa, 1817, w 8-ce,
Niektóre z ważniejszych postrzeżeń i odkryć towa-

rzystwa król.-duńskiego weterynaryi. Pamiętnik
warszawski. T. XI, 1820).

Głos... W czasie rozpoczęcia kursu nauk wetery-
naryi dnia 17 lipca 1824 r. Warszawa, 1826, w8-ce,

Warszawa, 1816,

O własnościach, skutkach i sposobie ażywania wo-
dy mineralnćj żelaznćj znajdującćj się we wsi Głoż-
dzikowie. Warszawa, Jabłoński, 1827, w 8-ce, str. *
(0; KDL ty. |

Die Mineralquellen zu Goździków. (Leo, Magazin.
I, str. 517—522). Wyciąg z pracy powyższćj, :
Nauka w przedmiocie zapobieżenia wodowstrętowi

czyli wściekliźnie, leczenia tój strasznój. choroby.
Rzecz podana, do wiadomoś.i publicznój, na dniu 25
maja 1829 r., przez Królewsko-Pruskie Ministerstwo
wyznań religijnych i spraw lekarskich a zamieszczona
w dziele: Rusts. Magazin fiir die gesammte Heilkunde
31 Band, 1 Hetft, Berlin, 1829, z niemieekiego tłó-
maczone przez Adama Rudziec Rudnickiego. War-
Szawa, w druk. rządowój, 1830, w 8-ce, str. 56.

Projekt organizacyi szpitalów cywilnych w Król.
Polskićm a mianowicie w mieście stołecznem War-
szawie. Warszawa, nakład autora, w druk. rządo-
wój, 1830, w 8-ce, str. 188, wzorów 28.

Kilka słów o stanie instytutów klinicznych przy
uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie r. 1835
(Kuryer Warszawski, 1835, Nr. 27).

" Nowe doświade„eniem stwierdzone postrzeżenia co
do przyczyn, znaków. natury, leczeniaiukończenia
epidemieznój choroby, zwanój eholerą indyjską, jako-
też sposobu ochronienia od takowej. Warszawa, na-
ład autora, druk. J. Węckiego, 1836, w 8-ce, str.
VII, 61.

Opisanie zarazy bydlęećj, czyli powietrza bydła
rogatego. Warszawa, 1827, w 8-ee, str. 39.

Przełożył rozprawę Marochettiego (ob.).

Rudnicki Chrystyan, lekarz gdański.
[Observatio de liene cartilagine ossea inerustato.

(Ephem. acad. nat. eur. Ann. Nr. 158).

De vulpeculae leporisque intestino coeco cochleae
instar fabricato. (Tamże, Ann., III, Nr. 159).

Rudnicki Władysław, rodem z Podola
nauki lekarskie ukończył w Kijowie, sto-
pień doktora medycyny uzyskał w Krako-
wie r. 1870; od r. 1872 do 1874 był prose-
ktorem w szpitalu powszechnym lwowskim:
następnie przeniósł się do Żórawna, gdzie
um: r. 1879, przeżywszy lat 42.
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Torbiel prawego jajnika z treścią kleisto-płynną.
Przekłócie trójgrańcem próbnym; następowe zapa-
lenie otrzewnej. Leczenie kalomelemi maścią rtę-
ciową. Wodna puchlina brzucha. Śmierć. (Tyg.
lek., 1865, Nr. 24).
RE prof. Zeissla o przymiocie. (Tamże, 1865,

Nr. 28—32). .
Kilka studyów i szkiców z praktycznaćj medycyny:

I. Dławiee (Croup). (Przegl. lek., 1869, Nr 18—24).
II. Zapalenie oskrzeli ostre i przewłoezne (Bron-
chitis). (Tamże, 1870, Nr. 3, 4, 7, 8, 10—15, z ta-
blicą litograficzną).

Listy o szkole lekarskićj wiedeńskićj.
1869, Nr. 46—50. 1870, Nr. 1, 6. 14, 15).

Nieeo o komórkach olbrzymich (Riesenżellen)
i o znaczeniu ich w gruzełkach. Szkie patologiczno-
anatomiezny. (Tamże, 1871, Nr. 40, 41).
Krup i difterya, szkie anatomo-patologiczny. (Kli-

nika, T. VUI, 1871, str. 241—248).
Zasady przedmiotowego badania chorób piersio-

wych i brzusznych podług prof. O. Gerhardt'az Jena.
Służba zdr. publ., 1872, str. 37—49.

Oprócz rozprawy Beea W. Nowy sposób bada-
nia ośrodków nerwowych człowieka, umieszezonój
w Przegl. lek., 1872, Nr. 23, 24, 29, 36,—przełożył
dzieła Barthelsa, Bocka, Oppolzera, Liebiga.

Rudziński Aloizy, rodem ze Liwowa.
De hydrocephalo. Vindobonae, typ. Ueberreiter,

1832, w 8-ce, str. 23. i

Rudomicz Bazyli, doktór filozofii, kandy-
dat medycyny, był profesorem matematy-
ki, późnićj fizyki i medycyny w akademii
zamojskićj. W latach 1658, 1659, 1663,
1666, 1670 godność dziekana, a w latach
1656, 1657, 1660, 1662, 1666, 1669 dosto-
jeństwo rektorskie w akademii zamojskićj
piastował.

* Ruehl J.
Krótkie przepisy co do sposobu jakim obchodzić

się należy z obłąkanymi na umyśle. Tłómaczył zro-
syjskiego M. Gedroyć. Wilno, 1840, w 8-ee.

Ruffus z Welca Marcin, medyk i eyrulik
łomżyński, wydał:
Epitome opuseuli. To jest gruntowna y dostate-

(Tamże,

cznasprawa o jadowitey y zarażliwey niemocy pe- *
stilencyey, albo morowego powietrza. Item, co jest
pestis, albo pestilentia. Skąd nazwana. Od kogo
y skąd pochodzi. Kto yey przyczynę daje. Jako ró-
żna y rozmaita. Na które ludzie przypada. Jako się
jój wiarować i chronić. Jako ją poznać. Jako ją
wnątrz y na wierzchu leczyć y odegnać. Przez Mar-
cina Ruffa z Welca, medyka i cyrulika łomżeńskie-
go. Kraków, u Woyciecha Kobylińskiego, 1588,
w 8-ce, k. nl. 30.

Prognosticon albo przestroga wszelkieh przygód
i przypadków z nauki gwiazd i biegów niebieskich
na r. 15998 a od początku świata 5555 przez ....
z Wielea medyka i chirurga capit. płockiego pilnie
napisane. Toruń, And. Kotewicz, 1592, k. nl.

Por. Gąsiorowski: I, str. 273—279. Roczn. wyd.
Jek.: IV, 63. Maciejowski: Pism. polskie, III, 321
Wiszniewski: Hist. 1. pol. IX, 560.

* Rulandus Marcin. i
"Thesaurus Rulandinus h. e. Martini Rulandi cu-

rationes empiricae, quae antea in X. centurias dis-
sectae prodierunt, nune vero in compendiosum ordi-
nem secundum partium eorporis seriem reduetae.
Aecesserunt hisce tractatus tres: 1) De phlebotomia,

Rudziński—Rumszewicz.

2) de scarifieatione et ventosatione, 3) oratio de'ortu
animae. Studio et opera Joah. Seretae Praga Boh.
et. Georg. Sporlini. Basileae, 1628, w 8-ce, str. 408,
119. Ded. Jędr.i Raf. Leszczyńskim.

Rumszewicz Józef, ur. 19 lutego 1808 r.
we wsi Pryszmontach, w powiecie rosień-
skim, gubernii kowieńskićój; szkolne nauki
pobierał u ks. karmelitów w Chwałajniach.
W r. 1829 rozpoczął w Wilnie studya uni-
wersyteckie początkowo na wydziale mate-
matycznym, późnićj na prawniczym. Wy-
padki r. 1831 przerwały mu bieg nauk. Do
medycyny przykładał się w Moskwie (1836
do 1841). Początkowo był lekarzem po-
wiatowym w Totmie. w gubernii woło-
godzkiej; w cztery lata późnićj przeniósł
się do Horodni, w gubernii czernichowskiój;
w latach 1849—1860 był lekarzem miej-
skim w Winnicy na Podolu, później (1860
do 1868) lekarzem szpitala w Kamieńcu
Podolskim. Obecnie zajmuje się wyko-
nawstwem lekarskióm w Winnicy.

Rumszewicz Konrad, syn poprzedzające-
go, ur. 26 listopada 1850 r. w Winniey;
nauki gimnazyalne pobierał w Kamieńcu
Podolskim (1860—1867); nauk lekarskich
słuchał w Kijowie (1865—1873). Zostawszy
w Kijowie, jako stypendysta kandydat do
katedry profesorskićj, oddał się z zamiło-
waniem okulistyce pod przewodnictwem
Al. Iwanowa. W latach 1877—1879 za-
wiadywał oddziałem ocznym szpitala woj-
skowego w Kijowie. Od stycznia r. 1880
jest okulistą kijowskiego okręgu wojsko-
wego.

Śródoczne mięśnie ptaków. (Protokóły tow. przy-
rodnikow w Kijowie, 1876).

Śródoczne mięśnie żółwi i jaszczurek. (Tamże,
1877).
Przyczynek do nauki o rozwoju oka. (Tamże, 1877).
Przyczynek do nauki o rozwoju oka (rozwój tęczy,

ciała rzęskowego, torebki soczewkowej i ciałka szkli-
stego). Kijów, 1878, w8-ce, str. 50. Diss. inaug.

Arteria hyaloidea persistens. (Protokóły posiedzeń
tow. lekarskiego kijowskiego 1879).
Membrana pupillaris persistens (Tamże, 1879).
Resztki błony źrenieznój u dorosłych (Tamże, 1879).
Ostrość wzroku u żołnierzy kijowskiego okręgu

wojskowego. (Tamże, 1879). :
Ćhoroby oczne wkijowskim okręgu wojskowym.

(Tamże, 1880).

Wyniki badań przyrządu wzrokowego u popiso-
wyoh w kijowskim szpitalu wojskowym (Tamże, 1680).
Ostrość wzroku u młodych żołnierzy (Tamże, 1880).
Choroby oczne w kijowskim okręgu wojskowym

w r. 1880 (Tamże, 1880).
Rzadki przypadek zaćmy częściowój (Tamże. 1880).
Cieniom prof. Aleksandra Iwanowa (Tamże. 1881):
Przypadek podwójnój źrenicy (Tamże, 1881).
Wszystkie powyższe prace ogłoszone były w ję-

zyku rosyjskim.
Przyczynek do nauki o wadach rozwojowych oka,

LE oni 3 JET wrodzonój zaćmy częściowćj. Me-
dycyna 1881, Nr. 23, str. 357—1859). 11. Przetrwanie
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tętnicy ciałka szklistego (Art. hyaloidea perseve-
rans. Tamże, 1881, Nr. 27, str. 417—420).— II.
Przypadek podwójnćój źrenicy. (Tamże, 1881, Nr. 39,
str. 609—612).
Przetrwanie błony źrenicznćj. (Pam. tow. lek.

warsz., 1882, str. 49—62, 1 tabl.).
Przyczynek do nauki o wadach rozwojowych oka:

1) Nowy przypadek przetrwania resztek błony źre-
nicznćj. 2) Szpara oka, przetrwanie błony źreniez-
nój, wielowzroczność. (Pam. tow. lek. war., 1882,
str. 845—854).
Jednostronny zanik tarczy nerwu wzrokowego z za-

barwieniem. (Gaz. lek. 1882, Nr. 14). .
Finseitige pigmentirte atrophische Sehnervenpa-

pille. (Klin. Monatsblitter f. Augenheilkunde, Au-
gust, 1882).
Coloboma oculi, membrana pupillaris persistens,

polycoria. (Centralbl. f. prakt. Augenheilkunde. Mai,
1882). ©

Ein Fall von coservirten Resten der embryona-
len Pupillarmembran. (Tamże).

Przyczynek do nauki o wadach rozwojowych oka.
Przypadek wolego oka. (Megalophthalmus). (Me-

dycyna r. 1883, str. 577).

Pzypadek wielorakićj źreniey.
Nr. 6).

Rundo Herman, ur. r. 1849 we wsi Woli
pod Warszawą, nauki gimnazyalne i lekar-
skie pobierał w redzinnćm mieście. Otrzy-
mawszy stopień lekarza r. 1876, niósł po-
slugę lekarską podczas ostatnićj wojny ro-
syjsko-tureckićj (1879). Obecnie prakty-
kuje w Działoszynie.
Zasady balneologii, podług dzieł D-ra J. Brauna

„Systematisches Lehrbuch der Balneotherapie,* wy-
danie 3-cie, Berlin 1878, i D-ra L Lehmanna „Bider
und Brunnenlehre Bonn 1877*, ułożył... Warszawa
druk. H. J. Rundo 1880, 4-ce str. 43 i 1 nl.

Ruppert Henryk, współczesny lekarz war-
szawski, ordynator kliniki terapeutycznćj
szpitalnćj.
Dwa przypadki przemieszczenia trzew wrodzonego

(Heterotaxis), oraz teorye powstawania tego zbo-
czenia.
Z kliniki terapeutycznćj prof. Popowa. 1) Prze-

mieśszczenie trzew wrodzone spostrzegane u chorćj
dotkniętćj tyfusem powrotnym. (Gaz. lek. r. 1865,
str. 619).

Z.gabinetu anatomo—patologieznego prof. Brodow-
skiego. 2) Przemieszczenie trzew wrodzone u nowo-
rodka. (Tamże, r. 1883, str. 641—667).

Przypadek zwężenia przełyku (strietura oesopha-
gi), spowodowanego przerostem warstw mięsnych,
w następstwie zapalenia nieżytowego błony śluzo-
wćj tegoż narządu. (Gaz. lek. r. 1884, Nr. 17).

Ruszajewski Franciszek, był aptekarzem
Anny Jagiellonki.

Por. Weinert: Starożyt. warsz. T. VI, str. 13.

Ruszczykowski Bronisław, ur. 25 lipca
1840 r. w Pultusku, nauki średnie odbywał
w szkole pułtuskićj (1852—1857) a późnićj
w warsz, gimnazyum realnem (1857—1861).
W Szkole Głównój w r. 1862 słuchał nauk

(Tamże, r. 1884,

matematycznych, a w latach 1863—1868 le- -
karskich. Początkowo praktykował (1869—
1875) w Żarkach; obecnie zajmuje się wy-
konawstwem lekarskióm w Saratowie.
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Wypadek ospy ze zboczeniem w wystąpieniu wła-
ściwćj wysypki (purpura febrilis). Gaz. lek. T. XIV
1878, str. 60—68.

Ruszel Jan, w pismach z czasów Zyg-
maunta III jako lekarz chlubnie wspomi-
nany,

Por. Siarczyński: II, 92. Gąsiorowski II, 190.

Ruthenus Bazyli, obywatel i aptekarz
warszawski około 1445 r,

Por. Zubrzycki: str. 106.

Rutkowski Macićj, spółczesny lekarzw Go-
styniu w W. Ks. Poznańskićm. Urodził się
w Kościanie i tam teź pierwsze pobierał
nauki, wydział lekarski ukończył w Wro-
cławiu, w latach 1870 i 1871 pełnił obowiąz-
ki lekarza asystenta w. wojsku pruskióm,
w czasie tym zaszczyconym został orderem
krzyża żelaznego kl. IL.
Die kiinstliche Friihgeburt in Riieksieht auf die

Catheterisation, Turnier's Blase und Kiwisch's Dou-
che. Breslau, F. W. Jungfers Buchhand., 1872,
w 8-ee. str. 37 i III. Diss. inaug.

Rutkowski Roman, (z Krakowskiego).
Des hómorrhagies ećrćbrales spontanćes. Mont-

pellier 1839. Thóse.

Rutkowski A. *
Krup z przyczyny mechanieznćj Tyg. lek., 1851 r.
R 2dyż:

Rutsch Karol Edward (Rucz). ur. 28 lu-
tego 1787 r. w Trzcielu w W. Ks. Poznań-
skióm; ukończywszy gimnazyum w Toru-
niu, od 1804 r., przykładał się do nank le-
karskich w Hall, późnićj w Berlinie i Wie-
dniu, gdzie został promowany. Po bitwie
pod Wagram pełnił służbę lekarską w szpi-
talach francuzkich w Wiedniu; następnie
udał się do Francyi i północnych Włoch;
w Turynie dwa lata pelnił służbę szpitalną.
W 1812 r. przybył z armią francuzką do
Polski. W r. 1815 uzyskawszy pozwolenie
do praktyki lekarskićj, został lekarzem
okręgowym na Kujawach, obowiązki te
pełnił do r. 1819. Następnie był powołany
na posadę prosektora i asystenta do kli-
niki uniwersyteckićj w Warszawie. W r.
1822 został lekarzem księżny Adamowój
Czartoryskićj, z którą długi czas podróżo-
wał za granicami kraju. W r. 1827 wrócił
do Warszawy, gdzie wkrótce (26 stycznia
1828 r.) na zapalenie pluc umarł.

Rutsch (Rucz) Emil Edward Ryszard,
syn poprzedzającego, ur. r. 1520 w War-
sznwie, średnie nauki pobierał w liceum.
warszawskióm (1829—1631) a późnićj w gi-
mnazyum wrocławskióm; do medycyny
przykładał się od r. 1840 w Wrocławiu;
dyplom doktorski otrzymał w Berlinie
w 1846. Bogaty swój księgozbiór przekazał
warszawskiemu towarzystwu lekarskiemu.
De strepitu praesystolico in stenosi ostii venosi.

Berolini, 1346, w 8-ce, str. 38 Diss. inaug.

N
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Rybicki Wiktoryn, ur. około roku 1774

w okolieach Kamieńca-podolskiego; ukoń-

czywszy nauki lekarskie w Krakowie, z0-

stał r. 1794 lekarzem pułku naczelnikow-

skiego, z którym dzielił mozoły wojenne

a przy wzięciu Pragi przez Suworowa cięż-

ko był ranny. W r. 1797 powołany był do

Pultuska jako lekarz biskupa płockiego

Szembeka. W w r. 1802 promował się do

stopnia doktora medycyny w Królewcu.

W latach 1809—1815 sprawował obowiązki

fizyka powiatu pultuskiego i ostrołęckie-

go; w tym czasie jako lekarz sztabowy

brał udział w wyprawie napoleońskićj r.

1812 i 1813. Późnićj był fizykiem depar-

tamentowym a na końcu fizykiem woje-

wództwa płockiego. W r. 1830 urzędowa-

nie porzucił, Umarł w Płocku r. 1834.
Mantissa ad dissertationem suam inauguralem de

dentitione difficili. Regiomonti, typ. H. Degen, 1802,

w 8-ce, str. 24.

Rybieki Oktawjan, syn poprzedzającego

ur. roku 1819, nauki lekarskie ukończył

w Wilnie r.-1836. Odbywszy wycieczkę

naukową do Paryża, osiedlił się w Łasku,

skąd przeniósł się do Sierhdza, gdzie roku

1852 padł ofiarą cholery.

Rybicki Stanisław, wnuk -« Wiktóryna
a syn Teofila, zasłużonego technologa, ur.

w Warszawie r. 1843; średnie nauki pobie-

rał w warsz. gimnazyum realnóm, lekar-

skie w Szkole Głównćój (1860—1865). W r.

1867 mianowany został lekarzem. powiatu

w Skierniewicach, gdzie za jego inieyaty-

wą ijego przeważnie staraniem założono

r.1872 szpital ś. Stanisława. Szpitalem tym

zarządza od r. 1873 a nadto jest lekarzem

drogi żelaznój warszawsko-wiedeńskićj.

Zapalenie mózgu z objawami czynnego przekrwie-

nia tego organu i jego opon; ostre zapalenie żo-

łądka i kiszek; przewlekły katar oskrzeli. Klinika,

1567, Nr. 13 i 14.
Rana postrzałowa głowy ze strzaskaniem kości

ciemieniowćj lewćj; wyzdrowienie. (Tamże. T. V.

1869, Nr. 26).
Kilka słów o sposobach wywiązywania główki

płodu na ostatku występującej. (Tamże, T. VI, 1870

ToNESLC):

Dwa przypadki drgawek porodowych, z uwagami

nad stosowaniem kleszczy po sztucznóm rozszerzeniu

ujścia macieznego. (Tamże, T. VIII, 1871, Nr. kd

10,4R:

Drgawki, właściwe ciężarnym, rodzącymi położ=

nicom. — Belampsia gravidarum parturientium et
puerperarum, eelampsia puerperalis. Dodatek doKli-

niki, DP. VI, 1870, str. 123—289.

Toż, w oddz. odb. Warszawa druk Czerwińskiego

i Spółki 1870, w 8-ce, str. 167. Ocenę podał Konitz

w Pam. Tow. lek. warsz. T. LXVI, 1871, str. 301.

Kilka uwag o eklampsyi rodzących w odpowiedzi

D-wi Konitz. (Tamże, T. LXVII 1872, str. 199).

Zgorzel starości całćj goleni i stopy—odjęcie ud,

smierć w 238 dni po operacyi. Klinika T. VIII, 1871,

str. 224—228.

Rybieki—-Rydel.

Bezskuteczne leczenie wścieklizny (hydrophobia)
- wodanem chloralu. Medycyna 1873, Ny. 25.

Dwa przypadki drgawek porodowych (eelampsia).
(Tamże, 1878, Nr. 28—29).
Wypadnięcie (prolapsus) dolnćj części macicy wraz

z główką płodu podezas porodu czasowego, (z-drze-
worytem). Rzecz czytana na posiedzeniu Tow. lek.
warsz. (Tamże, 1873, Nr. 37).
Qzy choroba i śmierć były następstwem pobicia?

(Tamże, 1874, Nr. 18).
Kilka uwag dotyczących zupełnego rozpowszech-

nienia u nas szezepienia ospy ochronnćj. (Tamże,
1874. Nr. 49, 51).

Guz w dolnój i środkowój części brzucha. (Pam.
tow. lek. warsz. T. LXXI, 1875, str. 243).

Przypadek drgawek porodowych bez białkomoczu.
Przyczynek do badań nad eklampsią. (Medycyna,

1881, Nr. 1—2).
Smierć z rozjechania pociągiem drogi żelaznej.

: PES czy przypadek. (Tamże, 1831, Nr.

Kilka uwag praktycznych o obrocie na nóżki.
(Tamże, 1832, Nr. 14, 15. Ló).

O szezepieniu ospy. (Z powiatu Skierniewiekiego.
(Tamże, 1883, Ne. 12).

Rybkowicz Serafin, rodem z Sandomie-
rza, biegły matematyk i lekarz, stopnie filo-
zoficzne uzyskał w Krakowie 1576 roku.
Umarł 22 paźdz. 1591.

Por. Lib. promot. 1, str. 216. Starowolski: Monu-
ment. 180.

Rychlicki Władysław.
Z Kliniki lekarskićj prof. D-ra Korczyńskiego

w Krakowie.
Kilka słów o pneumatometryi czyli, manometry

płue pod względem fizyologicznym i rozpoznawczym.
(Medycyna, 1847, Nr. 27—830 .

Rydel Lucyan, ur. 17 listopada 1838 r.,
„długi czas był asystentem profesora Arlta
w Wiedniu, w r. 1866 mianowany został:
docentem okulistyki na wszechnicy Ja-
giellońskićj, a niebawem i profesorem zwy-
czajnym. tćj umiejętności, oraz dyrektorem
kliniki ocznćj.

Ueber den Schiehtstaar, (Wien. med. Halle, 1864,
IV, str. 7—15).

O zaćmie warstwowćj (Cataraeta zonularis, cata-
raeta nucelearis stationalis). Przegl. lek. 1864. T. IIL.
Nr. 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14). -

Dalekowidzenie, kurza ślepota, barwikowe wyro-
dzenie siatkówki. Z kliniki okulistycznój prof. Arl-
ta w Wiedniu. (Tamże, 1864, Nr. 23, 24, 35, 36, 37,38).
Uwagi nad przypadkiem opisanym przez D-ra Blu-

menstoka w Nr. 43144. (Przegl. lek. z b.r. Hyperme -
tropia eum selereetasia postiea oculi dextri, glaueoma
fulminans sinistri). (Tamże, 1864, Nr. 47, 48, 49).

O leczeniu oderwania siatkówki za pomocą opera-
cyl. (Treść wykładu mianego w Tow. lek. wied.
w d. 7 Kwietnia 1865 r.) (Tamże, 1865, Nr. 18, 19,
20, 21, 22).

Ueber die Durchschneidung der abgelósten Netz-

haut. (Oesterr. Ze'tsehrift f. prakt, Heilkunde, 1865,

Nr. 17. Wien. med. Woehenbl. 1865, XXI, 16).

Jaskra (glaucoma) i Irydektomia. Z kliniki okuli-

stycznój prof. Arlta w Wiedniu. (Przegl. lek. 1865,

Nr. 32, 33, 34, 35).
Inflammatio tunicae vaginalis bulbi. (Praca do-

konana wspólnie z D-em O. Beckerem w pracowni

prof. Arlva w Wiedniu). (Wien. med. Wochenschr.,
1806, XVI, 65, 66).



Rydel—Rydygier.

Spostrzeżenia nad jaskrą (glaucoma). (Tamże, 1869,
Nr. 39, 40, 41. 42,43, 44, 45, 46).
Dwa przypadki zaćmy traumatycznój wyjaśniają-

ećj się dobrowolnie podał i uwagami objaśnił... (z ry-
einą chromolitograficzną). (Przegl. lek. 1866, Nr.
48, 49, 50, 51). -

Bericht iiber die Augenklinik der Wiener Univer-
sitat, 1868—1865. Unter Mitwirkung des prof. Dr.
Ferdinand Arlt herausgegeben von Dr. Max Tetzer,
Dr. Lucian Rydel und Dr. Otto Becker. Wien,
W. Braumiiller, 1867, w 8-ce. T. VI, str. 195 i 6 tabl.
W dziele tćm zbiorowóm następujące artykały opra-
cował Rydel: Berstung des Bulbus an der Grenze
zwisehen der Qornea und Selerotiea in Folge eines
Stosses, Abgang der Linse. Heilung mit Erhaltung
des Schyvermógens, (str. 64—65). Aeute Iridochorio-
iditis. Ueberraschende Wirkung einer localea Blut-
entziehung, (str. 71—72)., Ein Fall von chronischer
Iridochorioiditis, dureh 138 Jahre beobachtet, (str.
12 —78). Sehichtstaar, Iridenkleisis, 15 Monate spiter
eitrige Iridokyklitis, (str. 80—81). Drei Fiille von
Netzhautablósing. In einem Falle Heilung durch
Punetion der Netzhaut, (str. 81—86). Spontane Auf-
hellung von Cataracta traumatica, (str. 87 — 96).
Massenhafte Glaskórperblutung nach eminenter Ver-
kiltung und Durehnissung. Heilung, (str. 101—102).
Supraorbitalneuralgie, geheilt durch Kinpinselungen
von Jodtinetur, (str. 115 — 116). Exophtlalmus trau-
matieus. Heilung, (str. 118 — 119). Ueber Glaukom,
(str. 132—155).

Krótkowidzenie między dziećmi szkolnemi i stosu-
nek tegoż do ławek i oświetlenia izb szkolnych. Po-
dług praey Cohna. (Przegl. lek. 1867, Nr. 26, 27, 28).

Sposób operowania zaćmy podług metody Grae-
feg'o. (Tamże, 1867, Nr. 28—29).

Spostrzeżenia i uwagi nad działaniem bobu kala-
barskiego w chorobach oczu, mianowicie w poraże-
niu akomodacyi. (Tamże, 1869, Nr. 37).

Beobachtungen und Bemerkungen iiber die Wir-
kung der Calabarbohne bei Augenkrankheiten, na-
mentlich bei Anomalien der Aecommodation. Aus dem
Polnisehen.. (Klin. Monatsbl. f. Augenh. 1870, str.
148—156). :

Wyjaśnienie niektórych zjawisk jaskry (glauco-
ma) ze stosunków anatomicznych i zasad fizyologicz-
nych. (Roez. tow. nauk. krak. 1871, poczet 8-1, T.
XIX, str. 101—123).

Toż, w oddz. odb. Kraków, 1870, w 8-ee, str. 28.
Fin Beitrag zur Lehre vom Glaucom (Archiv f£.

Ophthalmologie, 1872, T. XVIUI, str. 1—17).
Sztuczne zabarwianie blizn rogówki. (Przegl. lek.

1871, Nr. 16, 17).
Zaćma czarna (cataraeta nigra). Tamże, 1875, Nr.

10, str. 98).
Q barwnikowem zwyrodnieniu siatkówki (retini-

tis pigmentosa). (Tamże, 1876, Nr. 13, str. 133).
Spostrzeżenia kliniczne nad zaćmą i jćj operacyą

poczynione od października 1869 po koniec 1877 roku
w klinice okulistycznćj uniw. Jagiell. (Tamże, 1878.
Nr. 15, 16, 17, 18, 19, 20).

Toż, w oddz. odb. Kraków, druk uniw. Jag. 1878,
w 8-ce, str. 45. Referat z tój pracy znajduje się
w Klin. Monatsbl. f. Augenheilkunde, 1880, str. 90.
O wykrywaniu symulacyi ślepoty i niedowidzenia.

(Podług wykładu mianego na posiedzeniu komisyi
sądowo-lekarskićj 'Tow. lek. krak.) (Tamże, 1879,
Nr. 24, 25; 26).

Ueber die Eruirung simulirter Blindheit und
Sehwachsichtigkeit. (Feldarzt 1879, Nr. 11—13).

Badanie przyrządu wzrokowego w celu rozpozna-
wania jego chorób. Wykłady kliniczne. (Przegl.
ek. 1881, Nr. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30).

Sekcya okulistyczna międzynarodowego zjazdu,
w Londynie. (Tamże, 1881, 42, 43,45, 49, 50).
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Jubileusz prof. Arlta. (Tamże, 1882, Nr. 17).
O leczeniu oderwania siatkówki i jego wynikach

w klinice okulistycznój Uniw. Jagiell. (Tamże, 1884
str. 17—19, 57, 58, 81—83, 123, 125).

Toż w osob. odb. Kraków, druk Uniw. Jag., 1884,
Ww 8-ce, str. 25.

Rydygier Ludwik, ur. r. 1850 we wsi Dos-
soczynie, do gimnazyum uczęszczał w Cheł-
mie, medyeyny słuchał od r. 1869 w Gryfii,
późnićj (1872) w Berlinie i Strasburgu
(1878); dyplom doktorski osiągnął w Gry-
fii r. 1574. Oddawał się przeważnie chirur-
gii pod kierunkiem Langenbecka, Liicke-
go, Vogta i Huetera; przy tym ostatnim
pracował jako asystent. W r. 1878—9wy-
kładał na uniwersytecie Jenajskim chirur-
gią w charakterze docenta prywatnego.
W r. 1880 osiadł w Chełmie, gdzie założył
klinikę prywatną chirurgiczną, którą do-
tychczas zarządza.

Przecięcie tchawicy dolne (tracheotomia inferior)
wskazane zwężeniem głośni w skutek laryngotomii,
wykonanój podług Vieq dWAzyra i kilka słów o za-
letach Oricotracheotomii podług Huetera. (Gaz. lek.
T. XIV, 1873 str. 81—84. (Przegl. lek. 1878, Nr. 4).

Przypadek zaniku wątroby ziarnkowatego (eirrho-
sis hepatis), dowodzący, że miąższ wątroby podzas
tćj ehoroby zanikły, może odrosnąć. Z kliniki prof.
Traubego. (Gaz. lek. T. XIV, 1878, str. 145—147).
(Przegl. lek. 1878, Nr. 10).

Zasady leczenia tyfusu brzusznego. Podług prof.
Frerichsa. (Gaz. lek. 1878, T. XIV,str. 241—243).
Dwa wypadki zwężenia otworu macieznego: pierw-

szy zwężenia wrodzonego całego kanału, drugi zwę -
żenia ujścia zewnętrznego wskutek przyżegania kwa-
sem azotnym i kilka słów o krwisteku maeieznym,
(Tamże, T. XV, 1878, str. 129—137).
Dwa wypadki zgorzeli starczćj. (Tamże, T. XVI.

1874, str. 49—54). : :
Wypadek przetoki tehawieo-przełykowój w sku-

tek zamierzonego samobójstwa. (Tamże, T. XVI,
str. 337—341). ż

Experimentelle Beitrige zur Lehre von der Wir-
kung der Carbolsiiure. (Greilswald, 1874, w 8-ce,
str. 38 Diss. inaug). :

Przyczynek do nauki o działaniu kwasu karbolo-
wego. (Gaz. lek. T. XIX, 1875, Nr. 14—15).

Kilka uwag o działaniu morfiny. (Tamże, T. XIX,
1875, Nr. 19). i i *

Salicylan sody, nowy środek przeciwgorączkowy.
(Tamże, T. XX, 1876, Nr. 5).

Wypadek wyleczenia powierzehownój przetoki
pęcherzo -maciezno - pochwowój jednorazową opera-
cyą ikilka słów o rozmaitych sposobach opero-
wania przetok pęcherzo-pochwowych. (Tamże, T.
XXII, 1877, Nr. 7).

O działaniu chloroformu (podług Hiitera). (Tamże,
T. XXII, 1877, Nr. 19).

O leczeniu chirurgicznóm wiewiórów i RZ>
stwardnień przymiotowych. (Tamże, T, XXIII, 1877
Nr. 15).

O zdrojach ojezystych i stosunkach ich do zagra-
nieznych. Odezyt miany na posiedzeniu wydziału
lekarsko-przyrodniczego tow. nauk, toruńskiego. Po-
znań, 1877, w8-ce, str. 18. Oddz. odb. z Kuryera
Poznańskiego.

Czy należy we wszystkieh przypadkach wodniaka
mosznowego nabytego używać leczenia doszezętnego
przeż nacięcie guza i założenie oprawy przeciwgnił-
nój. (Przeg. lek. 1877, Nr. 22—28).

28%
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Nowe sposoby wypiłowania stawu barkowego
i stawu biodrowego. (Tymezasowe doniesienie). (Tam-
że 1877, Nr. 25).

Nowy sposób leczenia sustawów wrzekomych.
(Tamże, 1878, Nr. 9, 10).

Krótkie sprawozdanie z VII zjazdu niemieckich
chirurgów w Berlinie. (Tamże, 1878, Nr. 17).
Sprawozdanie dokładniejsze z niektórych ważniej-

szych rozpraw mianych na VII zjeździe chirurgów
niemieckich w Berlinie. (Tamże. 1878, Nr. 28).

Spostrzeżenia kazuistyczne z klinik chirurgicznych
w Warszawie i w Wiedniu. (Tamże, 1878, Nr. 18).
Przypadek niedokrewności złośliwój wraz z opera-

cyją przetoczenia krwi. (Tamże, 1878, Nr. 25, 26, 27).
Uzupełnienie artykułu 0 niedokrewności i trans-

fuzyi. (Tamże, Nr. 28).
Fine neue Methode zur Behandlung von Pseudar-

throsen. Academische Habilitationsschri(t der H. med.

Facultit zu Jena vorgelegt von D... (Jena M. Herms-

dorf 1878 in 8-vo, str. 28).
ś nh w Deutsche med. Wochenschrift, 1878, Nr.
1—28.
Demonstration von Becken mit Asymetrie des er-

sten Kreuzbein-resp. letzten Lendenwirbels. (Ver-
handl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., VII Congress,

1878, I. Th., str. 123).
O martwinie fosforowćj. (Przegl. lek. Nr. 17, 18,

20, 21, 23).
Uebex Phosphornecrose. (Deutsche Zeitschrift f.

Ohirurgie, 1879. XI, str. 571).
Krótkie sprawozdanie z VIII zjazdu niemieckich

chirurgów w Berlinie. (Przegl. lek. 1879. Nr. 18).
Sprawozdanie dokładniejsze z niektórych ważniej-

szych rozpraw mianych na VII zjeździe chirurgów
niemieckich w Berlinie. (Tamże. 1880, Nr. 2, 3).

List z Berlina (Przegl. lek.'1880, Nr. 16).
Sprawozdanie z prywatnój kliniki chirurgicznój

D-ra Rydygiera od 7 paździer. 1878 r., do 1 stycz-
nia 1880 r. Wstęp. (Przegl. lek. 1880 r. Nr. 7). ©
Zmiażdżenie łokciai ramienia. Wyłuszezenie pier-

wotne w stawie barkowym. Wyzdrowienie. (Podał
W. Wehr). (Tamże, 1880, Nr. 11, 12).
Dwie owaryjotomije. Wyzdrowienie. (Tamże, 1880,

Nr. 13, 14).
Trzy przypadki przetok OCE ,

wyleczenie. (Tamże, 1880, Nr. 21).
Pięć wypiłowań stawowych; wyleczenie wszyst-

kich. (Tamże, 1880, Nr. 22, 23).
k RR przypadki wypiłowania kości. (Tamże, 1880,

r. 49).
Wycięcie raka odźwiernika żołądkowego, Śmierć

w 12 godzinach. (Tamże, 1880, Nr. 50).

Exstirpation des earcinomatósen Pylorus. Tod nach
12 Stunden (Deutsche Zeitschr. f. Chirurg. 1881, T.
XLV, posz. 3 i4, Oentralbl. f. Chir., 1881, Nr. 12).

Przyczynek do przeciwgnilnego wypiłowania sta-
wów, mianowicie wypiłowania stawu kolanowego
w gruźlicy stawowćj. (Przegl. lek. 1880, Nr. 28, 29,
30, 31, 32).

Zur antiseptischen Grelenkresection mit besonde-
rer Beriicksichtigung der Kniegelenkresection bei
Gtelenk-tubereulose. (Deutsche Zeitschr. f, Chir., XVII
309—343).
Przypadek wycięcia całćj maciey wraz z jajnikami

i kilka uwag o zmianach poczynionych w. sposobie

operowania Freunda. (Przegl. lek. 1880, Nr. 38).

Ein Fall von Exstirpation des ganzen Uterus und
beider Ovarien nach Freund, nebst einigen Bemer-
kungen zur Operationsmethode. (Berl. Klin. Wo-
"ehenschr. 1880 Nr. 45, str. 642).

Drugi przypadek wycięcia eałój macicy wraz z jaj-

nikami sposobem Freund-Rydygiera,  Wyzdrowie-
nie. (Przegl. lek. 1881 Nr. 12).

Rydygier—z Rydzyny Piotr.

Ueber Magenresection mit Demonstration Yon
Praeparaten (Langenbeek,Arch. f. klin. chir., T.XXVI,
posz. 3).

Qzy spray stanowi część potrzebną sposobu prze-
ciwgnilnego?  Studyjum krytyczno*doświadezalne.
(Przegl. lek. 1881, Nr. 26. 27):

Zur Sprayfrage, (Deutsche Zeitschr. f.
T. XV, 3,4). ź
. przypadków laparotomii. (Przegl. lek. 1881, Nr.

ji

Chir.,

Zehn Falle von Laparotomie (Deutsche Zeitschr. f.
Chir., XV, 3, 4).
Przyczynek do nauki o powstawaniu zwichnień

ręki. (Przegl. lek. 1881, Nr. 31).
Zur Aetiologie der Handgelenkluxation. (Deutsche

Zeitschr. f. Chir., XV, 3, 4).
Zwei Probeincisionen bei Abdominaltumoren. Deut-

sche Zeitsehr. f. Chir., 1881, XV, str. 286).
Pierwszy przypadek wycięcia odźwiernika celem

usunięcia zwężenia w skutek wrzodu. Wyzdrowienie.
(Przegl. lek. 1881, Nr. 50)
Die erste Magenresection beim Magengeschwiir.

(Berlin. klin. Wochenschr, 1882, Nr. 3).
Zjazd chirurgów niemieckich w Berlinie. (Przegl.

lek. 1881, Nr. 18, 19, 20).
Sprawozdanie z niektórych rozpraw mianych

w sekcyi chirurgieznój zjazdu w Londynie. (Tamże,
1881, Nr. 37).
O wycinaniu okręgowóm kawałków jelita z na-

stępnóm zeszyciem obu odcinków. (Enterorrhaphia).
Wykład kliniczny miany w streszczeniu na III Zjeź-
dzie lekarzy i przyrodników polskich w Krako-
wie 1881 r. (Tamże, 1881, Nr. 40, 41, 42, 43, 44).
Ueber cireulire Darmresection mit nachfolgender

Darmnaht. (Berl. klin. Wochenschr. 1881, Nr. 41—43).
Ciekawy przypadek dwukrotnego wycięcia ka-

wałków jelita—wyzdrowienie; kilka uwag o techni-
ce operacyjnój na podstawie nowopodjętych doświad-
czeń. (Przegl. lek., 1882, Nr. 19—20).

Kin interessanter Fall von zweimaliger Darmre-
section; Heilung, nebst einigen Bemerkungen zur Ope-
rationstechnik bei Darmreseetionen. (Berlin. klin.
Wochenschr. 1882, str. 577).
O wycinaniu odźwiernika. Wykład kliniezny.

(Przegl. lek., 1882, Nr. 32, 38, 34, 85, 36, 37, 38, 39
E 7 42. (Spr. podał L. Szuman w Gaz. lek. 1883
AS -

Nowy sposób wypiłowania kości śródstopia celem
wyleczenia stopy szpotawój zastarzałćj. (Przegl. lek.
1882, Nr. 46).

Naftalin jako środek opatrunkowy.
1888, Nr. 14).
Przypadek  gastro-enterotomii.

Nr. 16 str. 201).
Zur Naphtalinbehandlung.

ehenschr., 1883).
Ein Fall von Gastro-Enterostomie.

f. Ohir., 1883).
Pierwszy przypadek gastro-enterotomii w obec

zwężania dwunastnicy po wrzodzie. (Przegl. lek.
1884, Nr. 19).
Nowy sposób wypiłowania stawu biodrowego.

(Doniesienie tymczasowe). (Gaz. lek. 1884, Nr. 20).

Rydzek Bernard, ur. w Bytoniu na Szląz-
ku, (oficer polski).

Diss. sur la variole. Montpellier.
w 4-ce, str. 16.

„a Rydzyny Piotr, syn Jana, lekarz, sto-
pień magistra nn. wyzwol. osiągnąłwKra-
kowie 1575 r.

Por. Oettinger:... 218.

(Przegl. lek.

(Tamże, 1883,

(Berlin. klin. Wo-

(Centralbl.

Jullien, 1834,



Rymarkiewicz—Ryszkowski.

Rymarkiewicz Antoni Kalikst, ur. we
Wschowie 15 października 1824 r., do me-
dycyny przykładał się w Króleweu i Wro-
eławiu i tu 1850 r., dyplom doktorski osią-
gnął. Praktykował w Kaliszu, a od 2-ch
lat mieszka w Warszawie i grasuje jako
mateista.
De mutationibus organismi muliebris, quae prae-

ter organa sexualia graviditate afficiuntur. Vratisla-
viae, 1850, w 8-ce. Diss. inaug. ;

Rymarkiewicz Józef Benedykt, ur. we
Wschowie 21 marca 1828 r., do gimnazyum
uczęszczał w Poznaniu, stopień doktora
medycyny uzyskał w Wrocławiu 1855 r.,
obeenie praktykuje w Kaliszu.
De funieuli umbilicalis prolapsu. Vratislaviae, 1855,

w 8-ce, str. 32. Diss inaug.

Rymkiewicz Feliks, ur. r. 1799 na Białćj
Rusi; średnie nauki pobierał w Mochylo-
wie; do medycyny przykładał się od r.
1816 w Wilnie itam 21 czerwca r. 1821
dyplom doktorski otrzymał. Zwróciwszy
na siebie uwagę swą zdolnością i pracowi-
tością, został mianowany pomocnikiem pre-
fekta instytutu medycznego; w r. 1825 zo0-
stał przy uniwersytecie adjunktem; w r.
1829, profesorem terapii szczegółowćj i fi-
zyologii. Na tóm stanowisku pozostał i w
przeobrażonćj z uniwersytetu akademii wi-
leńskićj aż do r. 1838, w którym objął po
śmierci Śniadeckiego ster kliniki chorób,
wewnętrznych. Po zamknięciu akademii
powołany został na lekarza naczelnego w
szpitalu wiejskim Sawicz. Umarł 11 sier-
pnia 1851 r. Byłto mąż głębokićj nau-
ki, słynny z erudycyi i nadzwyczajnćj pa-
mięci. Jędrzóćj Śniadecki nazywał go cho-
dzącą biblioteką. Praktyką lekarską miej-
ską niechętnie się zajmował, przekładając
nad nią pracę kliniczną i gabinetową.

Diss. inaug. medieo-praetica exhibens observatio-
num par in morbum qui croup dicitur, eum epierisi.
Vilnae, typ. J. Zawadzki, 1821, w 8-ce, str. 41..
O chorobie pijawek, sposobie ich zachowania i uży-

cia. Wilno, J. Zawadzki, 1822, w 8-ce,-str. 4. Oddz.
odb. z Dziennika med. ehir. i farm. T. I, 1822, str.
310—315.
O kamieniach urynowych. (Dziennik med. chir.

i farm. T. I, 1822, str. 296—310).
Toż, w osobn. odb. Wilno, A. Marcinowski, 1822,

w 8-ce, str. 14.
O robakach żyjących w ciele ezłowieczem, podług

dzieła Bremsera Ueber lebende Wiirmer im le-
benden Menschen., Wien. 1819. (Dziennik med. chir.
i farmaeyi. Wilno, 1822, T. I. str. 419—464, z ryci-
nami).

Toż, w osobn. odb. Wilno, A. Marcinowski, 1822,
w 8-ce, str. 45. ;

Niektóre postrzeżenia ściągające się do chorób
serea, worka sercowego i aorty. (Tamże, str.
573 —589). ;

"Toż, w osbn. odb. Wilno, A. Marcinowski, 1822,
w 8-ce, str. 18.

Postrzeżenie wylewu wodnistego w głowie z nie-

któremi symptomatami choroby błękitney połączo-

437

nego. (Dziennik med. chir. i farm. Wilno, 1828, T.

1I, str. 39—47).
"Toż, w osobn. odb. Wilno, A. Marcinowski, 18 23,

w 8-ce, str. 10.
O chorobach jajeczników. (Tamże, str. 135—204).
O bólu żołądka. (Tamże, str. 204—217).
O poznaniu i leczeniu choroby hemoroidalnćj.

Streszczenie monografii G. L. Rau. (Tamże, str.

246—263).
O zapaleniach wewnętrznych u dzieci, w szczegól-

ności o zapaleniu płue, kiszek i wątroby. (Tamże,
str. 268—272).
Niektóre postrzeżenia ściągające się do ehoroby

kołtunowey z uwagami nad jey naturą. (Dz. med.
chir. i farm. Wilno, T. II, 1823, w 4-ce, str. 352—8375).

Wykład nauki p. Broussais (podług Goupir'a).
(Tamże, str. 375—517).

Toż, w osobn. odb. p. t. Krótki rys nauki lekarskiej

DYR: Wilno. J. Zawadzki, 1824, w 8-0e, Str.

O użyciu stetoskopu. (Tamże, str. 517—9560 z tabl.

Toż, w osobn. odb. Wilno, J. Zawadzki, 1824,

w 8-ce, str. 46, I tabl.
O nauce Hahnemanna. (Tamże, T. I, 1830, str.

78—102).
"Toż, w osobn. odb. Wilno, A. Marcinowski, 1830,

w 8-66, str. 25.
O sposobie poznawania chorób dziecinnych. (Tam-

że, str. 121—127).
Wiadomość o chorobach w Wilnie, r. 1821 i 1822

panujących, lub od ezłonków postrzeganych, wyjęta

se: towarzystwa. (Tamże, 1830, str. 138 do
Ji

Toż, r. 1828 i 1824. (Tamże, str. 284—297, 449—

464).
Wiadomosć o eholerze i sposobach oezyszczania

powietrza. (Wilno, A. Marcinowski, 1830, w 8-08,

str. 24. Opracował wspólnie z J. Fonbergiem.
Morbi cutis tabulis suecinete deseripti.

J. Zawadzki, 1839, 1, tabl. fol.
Oprócz bardzo wielu sprawozdań z prae cudzo-

ziemskich, opisał wspólnie z Adamowiczemi Leono-

wem gabinet anatomiczny wileński. (Musaeum anato-

micum. Vilnae, 1841, ob.), a nadto do słownika łaciń-

sko-polskiego wydanego przez Bobrowskiego opra-

cował terminologią lekarską.
Rys historyczno-statystyczny szpitali i innych za-

kladów dobroczynnych w Królestwie Polskióm. (Bi-

blioteka umiej. lekarskich. Wydanie red. Gaz. lek.)

T.I, zplanami szpitali. Warszawa, druk. Józefa

Bergera, 1872, w 8-ce, k. 2, str. III, XIX, 576 i ta-
blie 3. ;

Rys zasad chirurgii wojennój, tłumaczyli: Kar-

wowski, Kobylański, Wilezyński, Rozenzweig, Stum-
mer, Estreicher Ant., Bugajski i inni. Przekład w cią
gu dni kilku dokonany z języka niemieckiego. War-

Szauwa, 1863 nakładem I. Kauffmanna i F. Hoesieka,
druk Ignacego Krokoszyńskiego, w 16-ce, str. 153,
Karta niel. 1.

Rys na porównanie kiny z angusturą przez bada-
cza natury; w Krakowie 1794, w 8-će, k. nl. 8.

Ryszkowski Franciszek Ksawery, ur. r.
1746 w Krakowie; stopnie filozoficzne osią-
gnął w akademii Jagiellońskićj; do medy-
cyny przykładał się w Bononii. Wróciw-
szy do miasta rodzinnego, zajmował się

praktyką lekarską; czasowo był profeso-

rem akademii. Umarł 26 kwietnia 1809 r.
Przestroga i lekarstwo na choroby z zarazy moro-

wego powietrza pochodzące. Wszystkim a wszystkim

prawie miast, miasteczek, wsiów obywatelom chcącym

zdrowie swoje ocalić ku wiedzeniu wielce potrzebne

Vilnae,
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przez... z różnych autorów łacińskich, osobliwie
z dyssertacyi o powietrzu r. 1775 wydanćj a publiez-
nie 11 lipca w tejże akademii odprawionćj, ojczy-
stym językiem r. 1776 napisane. W druk. kollegium
większego, w 8-ce.

"Toż, w kalendarzu z r. 1774, opracowane podług
rozprawy J. N. Lucyego (0b). A

Stan człowieka zdrowego naturalny, podług pism
sławnych nauką mężów. Przez Franciszka Ksawe-
rego Ryszkowskiego w akademiach: krakowskiey
nauk wyzwolonych i filozofii, w bonońskićy zaś
medycyny doktora. Oyczystym językiem skreślony
w Krakowie w r. 1786 w 8-ce, w Drukarni szkoły
głównóy koronney, str. 326, k. 6.

Toż. Kraków, druk akademicki, 1808, w 8-ce, str.
326, k. nl. 4.
Nadto od roku 1774 do1806 wydawał kalen-

darze.

Rzadkowski Michał, ur. 27 sierpnia 1836
r. w Daleszycach, szkolne nauki pobierał
w Kielcach, medycyny słuchał (1857, 1866)
w Warszawie. W latach 1867—1871 był
lekarzem powiatu węgrowskiego, 1871,
1873, lekarzem szpitala św. Tadeusza w KŁu-
kowie. Następnie zajmował się wykonaw-
stwem lekarskióm w Proszowicach. W r.
1877—1879 w czasie wojny rossyjsko-tu-
reckićj pełnił służbę lekarską w szpitalach
wojskowych w Brześciu litewskim i w Odes-
sie. Późnićj krótki czas przebywał w Siedl-
cachi w Kołbieli; od r. 1881 praktykuje
w Bełchatowie.
Epidemija zapalenia osłon mózgowo-rdzeniowych,

(Meningitis cerebrospinalis s. Typhus cerebrospina-
lis, Spotted fever, Tifo apoplettico) w m. Proszowi-
cach ijego okolicy w r. 1875—1878. (Medycyna,
1879, Nr. 39, 40, 41).
Potwór bliźniaczy, czyli zroślak jednogłowy i je-

dnopępkowy. Monstrum duplicium s. geminus colitus
monocephalus et monomphalus. (Tamże, 1879, Nr. 47).
O leczeniu ropnego zapalenia ucha za pomocą ezop-

pków z waty hygroskopijnej. (Tamże, T. VIII, 1880,
Nr. 42).
Przyczynek do nauki o umiejscowieniach ezynno-

ści i zboczeń mózgowych. (Localisationes eerebra-
les). (Gaz. lek. 1884, Nr. 6).

Rząśnicki.
i Wą, > czarna krosta. (Gaz. lek. T. V, 1868, str.

141—1402.

Rzadkowski—Rzepnikowski.

Rzeczniowski Leon, lekarz współczesny
w Nowem Mieście.

Rządki przypadek padaczki połowieznćj klinicz-
nie samoistnój (epilepsia hemispastiea Jacksonii idio-
pathica). (Gaz. lek. r. 1883 str. 981).

Rzepecki Jan Dominik, (z Konstantyno-
wa).

SĄ cathóterisme de Foesophage, de la trompe
d'Eustache et du canal nasal. Dire dans quel but on
pratique ces opórations. Des indications en thóra-
peutique. Ou doit on chercher les indieations les
plus importantes? Dóterminer par les considórations
physiques, si le ceryeau 6prouve extórieurement la
pression athmosphórique, et s'il peut prósenter des
mouvements dans Tinterieur du crAne. Des follieu-
les dentaires. Du mode de dóveloppement des folli-
cules des dents bieuspides, et de la situation qwils
oeeupent aux diverses ópoques. de leur developpe-
ment. Paris, Rignoux, 1841, w 4-ce str. 35. Those.

Rzepnikowski Teofil, ur. r. 1848 w Rado-
wiskach, w Prusach zachodnich; nauki gim-
nazyalne pobierał w Chełmie; medycyny
słuchał od r. 1862 w Wrocławiu, późnićj
(1868) w Królewcu; następnie wrócił do
Wrocławia. Dyplom doktorski otrzymał
w Berlinie r. 1867, W r. 1868 osiadł w Lu-
bawie w Prusach zachodnich, gdzie dotąd
zajmuje się wykonawstwem lekarskióm.
Nie małe położył zasługi około podźwignie-
nia ludności miejscowój. Jego staraniem
założone zostało w Lubawie towarzystwo
rolnicze, składające się przeważnie z mniej-
szych właścicieli. W r. 1870 założył tamże
kassę pożyczkową na zasadach SŚchultze-
Delitscha i dotąd pomyślnie nią kieruje.
Kassy tój obrót wynosił w r. 1882 około
4-ch milionów marek. Za jego inicyatywą
powstało w Lubawie towarzystwo przemy-
słoweów, w któróm popularnemi odczyta-
mi krzewi oświatę,
Ueber Trismus und Tetanus. Berlin, Lange 1867

w 8-6e, str. 32. Diss. inaug.
Spółki Reifeisena i Schultzego w zastosowaniu do

naszych potrzeb. Odrzyt miany na sejmiku general-
nym spółek w Kościanie.
Nadto pisuje do Dziennika poznańskiego w spra-

wach społecznych. .



Sabatowski—Sakowski.

>

Sabatowski Józef, ur. 8 marca 1844 roku :

w Iwnicy, w roku 1862 był internowany
w Ohocimiu, ztąd udal się do Galicyi, Ru-

munii i Turcyi, gdzie pracował jako wyro-
bnik, wreszcie w Tessalii zaciągnął się do

dragonów tureckich i w bardzo krótkim
czasie awansował na podoficera. W roku
1863 przybył do kraju rodzinnego a po upad-
ku powstania wrócił do Konstantynopola,
gdzie znów był wyrobnikiem; późnićj bawił.
w Galicyi a nawet podczas wojny austro-
pruskićj w r. 1866 walczył jako ochotnik po
stronie austryackićj. Po zawarciu pokoju
prazkiego, oddałsię w Galicyi gorzelnietwu.
Na odgłos walk toczących się we Francyi,
pośpieszył do Paryża, zaciągnął się do 1 ba-
talionu strzeleów wolnych, przyjmował
udział w wielu bitwach a raniony przeby-
wał czas niejaki w Chantilly, zkąd udał się

do Massachusets w północnój Ameryce, W r.
1873 powrócił do Paryża i oddał się naukom
lekarskim. Uzyskawszy stopień doktorski
r. 1879, osiadł stale we Francyi.

DeFutiłitó de la módication salicylóe dans da dys-

mónorrhóe. Paris, impr. Parent 1879, w 4-ce, str.
49. These. Poświęcone pamięci S. Gałęzowskiego.
Sprawozdanie z tój pracy przez Talkę-Hryncewicza
w Gaz, lek., T. XXVIII, str. 36.
Traitement de la dysmónorrhće par le salicylate de

soude.
(Wizerunek i życiorys jego znajduje się w „Pan-

thóon de Findustrie, Nr. 374).

Sabinka ob. ze Stradomia, Bartłomićj.
Sabiński Ziemowit.
Sudiebno miedicinskoje znaczenie piatien Tardie pri

smierti ot zaduszenja (suffocatio) i aniemii sielezienki
pri asfikticzeskich smiertiach S. Petersb. 1865, w 8-ce,
str. 84. Diss. inaug.

Sachs Edmund.
Beitraege zu der Lehre vom Uebergange der Har-

ze in das Blut. Dorpat, Schiinmanns Witwe und Mat-
tiesen, 1862, w 8-ce, str. 30. Diss. inaug.
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Sadkowski Ludwik, b. prosektor w Kra-
kowie.

Conspeetus thesauri anatomiiei in universitate Jag.
erac. Oracoviae, typ. Univ., 1845, w 8-ce, str, 57,
nl. 1. Diss. inaug.

Sadowski Karol Gotfryd, ur. roku 1805
w Drygałach, do gimnazyum uczęszczał
w Hłku, medycyny słuchał (1822 — 1826)
w Berlinie, gdzie promował się do stopnia
doktorskiego w r. 1834. Był lekarzem woj-
ska pruskiego.
De abscessibus metastaticis. Berolini, typ. Nie-

tackianis, 1884, w 8-ce, str. 28, 2 k. Diss. inaug.

Sadowski Wojciech, rodem z Krakowa,
um. r. 1844.
De typho contagioso. Oracoviae, $. Gieszkowski,

1832, w 8-ee, str. 48. Diss. inaug.

Sagatowski Jan, z Wołynia.
De la carie. Montpellier, 1838. These,

Sakowicz Kassyan Kalikst, nie lekarz, ur.
r. 1578 w Podteliczu, nauki pobierał w aka-
demii krakowskićj i zamojskićj. Począt-
kowo był nauczycielem domowym. Wstą-
piwszy do zakonu bazylianów, został ar-
chimandrytą dubieńskim; w r. 1644 prze-
szedł do zakonu augustyanów w Krakowie,
gdzie r. 1647 życia dokonał. Z licznych
jego dzieł, jedno odnosi się do medycyny:

Problemata abo pytania o przyrodzeniu czływie-
czym, z łacińskiego na język polski przełożone. Do
których przydane są y przedmowy aktom weselnym
y pogrzebnym służące. Kraków, 1620, w 8-ce. Jest
to przedruk dzieła Jędrzeja Glabra z Kobylina (1535).
Dla niepoznaki Sakowicz dał inny układ, zmienił ty-
tuły rozdziałów, niektóre opuścił a inne własnemi
pomnożył przypisami. |

Sakowicz, z Białćjcerkwi.
Wiadomość o limanach odeskieh. (Rzecz czytana

na posiedzeniu komisyi balneol. Tow. lek. krak.
dnia 22 października 1879 r. Przegl. lek. 1880, Nr.
11, str. 156—158.
Sakowski Piotr, spółczesny lekarz w Ho-

rodeńce, w Galicyi.
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Jaborandi jako lek napotny i naślinny. Z kliniki
chorób wewnętrznych prof. D-ra Korczyńskiego
w Krakowie). (Przegl. lek. 1875, Nr. 25—33).
w w osob, odb. Kraków, druk Uniw. 1875, w 8-ce

str. 67,
Uebex Jaborandi als sehweiss—und speicheltrei-

bendes Mittel. (Wien. med. Presse, Nr. 45 1875).

* Salchow Ulrych Krzysztof.
Sposób leczenia i zupełnego wykorzenienia zarazy

na bydło przez... lekarskićj sztuki Dr. chemii prof. ete.
w niemieckim języku opisany a na polski ku pożytko-
wi krajowemu wyłożony. w Warszawie, w druk. nad-
wornej J, K. M. 1780 w 8-ce. kart nl. 22.

Toż, Sandomierz, 1785, w 8-ce, str. 46.

Salutryński Eugeniusz.
; De la hernie recto-vaginale. Paris 1875 (?) Diss.
inaug.

Sałatko-Petryszcza Franciszek, wielce
ceniony lekarz na Polesiu ukraińskióm,
gorliwy spółpracownik Tygodnika lek.,
zginął w 88 r. życia r. 1862, zasypany zie-
mią przy poszukiwaniach archeologicz-
nych.
Nowe badania nad konieyną i użycie jój w raku

przez D-ra Franciszka Devay. (Tyg. lek. r. 1854 str.
30188). Oprócz tego sprawozdania i wyciągi w Ty-
godniku lekarskim.

Samelson Marcin, ur. w Krakowie.
Cogitata quaedam de corporum naturalium affini-

tate, imprimis de vita vegetativa in animalibus, Re-
giomonti typis academieis 1814, w 8-ce, str. 30.
Diss. ivaug.

Samter J., lekarz praktykujący w Poz-
naniu.
Baterya Greneta ijćj znaczenie w zastosowaniu

galwanizmu do operacyi chirurgicznych. Poznań,
nakł. i druk, L. Merzbacha 1839, w 8-ce, str. 20.

Samter Wilhelm, ur. w Buku, do gimna-
zyum uczęszczał w Poznaniu, nauk lekar-
skich sluchał (1855—1859) w Wrocławiu
i tam 26 kwietnia 1859 r. stopień doktora
medycyny uzyskał.

Variae tumorum haemorrhoidalium et prolapsus
ani operationes inter se comparantur. Vratislaviae
1859, w 8-ce, str, 30. Diss. inaug.

* Sander Henryk.
Historya naturalna, ekonomiezna, rolnieza, zawie-

rająca w sobie materye o stworzeniu w ogólności,
o człowieku, o czworonogich zwierzętach po części do-
mowyeh po części oswojonych dzikich... W niemieckim
języku wydana przez.. a teraz do powszechnego
użytku na polski język przełożona. Kraków 1186—7,
w 8-ce, 4 tomy.

z Sandomierza Serafin syn Wawrzeńca
lekarz i matematyk, bakałarzem nn. wy-
zwolonych został w Krakowie 1576 r.

Por. Oettinger... 219. Mueczkowski 210.

Sankiewicz A.
Spostrzeżenia lekarskie. I. Orchitis

sublimatu leczona. Tyg. lek.1861, Nr. 32.
Wąglik (an'hrax) i skuteczne jegoleczenie. (Tamże,

1861, Nr. 35). :
Czarna krosta (pustula livida, maligna v. cearbun-

culus contagiosus) karbunkuł zaraźliwy i leczenie
tój choroby. (Tamże 1861, Nr. 36). i >
Wole i jego podwięzywanie. (Tyg. lek. 1861,

roztworem

Nr. 38).
Płód 12'), funta ważący. (Tamże, 1861, Nr. 44).

Salchow—Saucerotte.

Sanocki Antoni, stopień doktora medycy-
ny otrzymał w Krakowie r. 1829, był oko-
ło r. 1845 lekarzem przy górnictwie w Ja-
worznie,
De morbis auditus.

1829, w 8-ce, str. 63.

Sapalski Józef.
Beitrag zur Wundfiebertheorie mit Beriieksiehti-

gung der Wirkung des Kiters, und anderer Wiirme
erzeugender Substanzen. (Wiirzb. Vhdlg. N. T. III
2.p. 141, 1872).

Sapalski Krzysztof, (Sapellius, Sapal-
lius), ur. r. 1588 w Mościskach, w ziemi prze-
myskiój, stopnie filozoficzne otrzymał w aka-
demii Jagiellońskićj w latach 1609 i 1610.
Początkowo był seniorem szkoły warszaw-
skićj, późnićj profesorem fizyki w akade-
mii zamojskićj. Osiągnąwszy wieniee dok-
tora medycyny, został sekretarzem królew-
skim, lekarzem Zygmunta III i Władysła-
wa IV. Z tym ostatnim jeździł do Moskwy.
Późnićj przyjął stan duchowny, został dok-
torem teologii, a wkrótce kanonikiem kra-
kowskim, kieleckim, dziekanem kościoła
Wszystkich Świętych w Krakowie. Umarł
w Krakowie 16 lipca 1648, pozostawiwszy
zapis na ubogich uczniów. Nauką zjednał
sobie u spółczesnych sławę: nazywano go
chlubą i zaszczytem akademików, świa-
tłem wielkićm ziemi polskićj.

Por. Starowoski: Mon. Sarm., 45,Łętowski: Katal.
bisk., IV, 30, Siarczyński: I!, 177, Baliński i Lipiń-
ski Star. Polsk. II 625, Juszyński II, 149.

Sarnowicz Jan, rodem z Sącza.
De debilitate in morbis spuria, ex viribus suppres-

sis oriunda. Viennae, typ. Haykuli, 1811, w8-ce,
str. 56. Diss. inaug,

Sartoris Józef, doktór medycyny ifilozo-
fii, członek akademii turyńskićj, sprowa-

Oracoviae, typ. Jos. Czech.
Diss. inaug.

- dzony był 1785 r., przez Komissyą eduka-
cyjną do Wilna dla objęcia katedry chemii
i farmacyi. On pierwszy na żądanie Chrep-
towicza zajął się rozbiorem chemicznym

. wód mineralnych w Stokliszkach 1789 r.
(wykazał, że stosunek soli wynosi '/%,
i podał myśl otrzymania tójże przez zamro-
żenie). Opuścił Wilno 1793 r. Korzysta-
jąc z myśli Sartorisa ks. B. S. Jundziłł wy-
dał: O źródłach solnych i soli Stokliskićj,
Wilno, 1792, w 8-ce.

Por. Starożyt. Pols. III, 430. Pamięt. Tow. lek,
warsz. XXVI, st". 84. Kraszewski, Wilno, Tom.lIV,
str. 373. k =

* Saucerotte, chirurg nadworny króla
Stanisława Augusta, wydał:
Examens de plusieurs prejugós et usages abusifs

concernant les femmes enceintes. Strasb. 1777.
Por. Gąsiorowski. Tom IV, str. 140.

* Saucerotte Konstanty, ur. 1805 r.
Nowe rady dla kobiet w główniejszych zmianach

stanu fizycznego i w słabościach im tylko właści-
wych, przełożone przez Tomasza Krauzego. Warsza-
wa 1827, w 8-0e.



Saulsohn—Sawicki.

Toż, tamże, druk Gałęzowskiego i Sp. 1829, w 8-ce,
str. 99).

Saulsohn Zygmunt, ur. 1 kwietnia 1810
r, w Warszawie, średnie nauki pobierał
w mieście rodzinnóm a odr. 18238 w Mo-
guneji. Nauk lekarskich słuchał od r. 1829
w Berlinie, gdzie 19 lipca 1833 r., stopień
doktorski osiągnął, 'W latach 1834 —
1841 był lekarzem szpitala starozakonnych
w Warszawie.
De urethrae strieturis pars prior. Berolini, typ.

Nietackianis, w 8-ce, str. 60 I tabl.
De urethrae strieturis omnibusque tractandi eas

methodis. Berolini, typ. Nietackianis, 1833, w 4-ce,
str. 60, nl. I, 2 tabl.

Sauvan Ludwik, rodem z Warszawy, sto-
pień doktora medycyny otrzymał w Wilnie
r. 1828; praktykował w Warszawie; on
pierwszy r. 1830 urządził zakład wodole-
czniczy w Wierzbnie. Umarł r. 1843.
De femoris exstirpatione. Vilnae, typ. J. Zawadzki,

1823, w 8-ce, str. 23. Diss. inaug.
Exposć des principes scientifiques de Fhydrothóra-

pie autrement dite móthode de Graefenberg. Varsovie
Chmielewski 1840, w 8-ce, str. 46, i IV.
Darlegung der wissenschaftlichen Principien der

'Wasserheilkunst d. i. der sogenanten Graefenberger
Heilmethode. Aus dem Franzósischen iibersetzt und
mit Zusaetzen vermehrt von Karl Munde.  Neijsse u.
Frankenstein, Henigs. 1840, w 8-ce.

Sauvć Ludwik Franciszek, Dr. medycyny,
był 1828 lekarzem sztabowym: 4-go pułku
ułanów polskich.

Przebicie arteryi płuenćj połknioną kością. (Pam.
Tow. lek, warsz. T. III, 1840, 177).
Wykluczenie sztucznych pasków do przepuklin

używanych, opaska własnego pomysłu. (Tamże, T.
V. 1841, str. 221).
Wydobycie kamienia moczowego, cięciem na środ-

ku międzykroku. (Tamże, T. VI, 1841, str. 315).
Wystrzał z pistoletu w gębę. Tamże, T. VI, 1841,

str. 444).
Zadławienie się pokarmem. Tamże, 'T. VII, 1842,

str. 251).
Robaki zagnieżdźone w zewnętrznych kanałach

słuchowych. (Tamże, T. VII, 1842, str. 253).
Postrzeżenia chirurgiczne z wnioskiem właściwego

sposobu wydobywania kawałków kości psujących
się po większój części bez wiercenia. (Tamże, P. VIII,
1842, str. 56). >
Wodna puchlina gruczołu piersiowego. (Tamże, T.

IX, 2 p. 1843, str. 297). ;
Szpilka z pokarmem połknięta. (Tamże, T. XXY,

1851, str. 128).
Uwagi nad operacyą wargi zajęczój. (Tyg. lek.

1854, Nr. 42).
Nowy sposób przerwania krwi krążenia w tętni-

each. (Tamże, 1855, Nr. 31).

Leczenie nekrozy. (Tamże, 1855, Nr. 384, 35).

Sawicki Anastazy Tomasz, ur. na Podla-
siu r. 1847, nauki gimnazyalne pobierał
w Siedlcach, do medycyny przykładał się
(1866—1871) w Warszawie. Trzy lata na-
stępne był asystentem kliniki trapeutycz-
nćj szpitalnój. Od r. 1875 zajmuje się wy-
konawstwem lekarskióm w Siedlcach.

Przyczynek do nauki o przemianie materyi. (Gaz.
lek. 1870, T. IX, str. 407—410). -
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Toż, w obszerniejszóm rozwinięciu po rossyjsku
w Rabotach fiziołogiczeskoj łaboratorii.

Ist der absolute Siuregehalt der Harnmenge an
einem Arbeitstage grósser als an einem Ruhetage.
(Arch. f. d. ges. Physiol. 1872, T. Y, str. 285).

Sawieki Antoni.
De seirrho et canero in genere. Vilnae, typ. J. Za-

wadzki, 1812, w 8-ce str. 15. Diss. inaug.

Sawicki Edward, ur. r. 1833 w Pienia-
kach, w powiecie brodzkim, szkolne nauki
pobierał w Brodach i Tarnopolu; w latach
1853—1857 jako wychowaniec seminarvyum
duchownego uczęszczał na wydział teolo-
giczny w uniwersytecie lwowskim. W r.
1857 zapisał sięna wydział lekarski wszech-
nicy jagiellońskićj i tam 15 marca 1863 r.
stopień doktora medycyny otrzymał. W r.
1868 sprawował obowiązki asystenta przy
katedrze fizyki. Zawód lekarski rozpoczął
w r. 1864 w Tarnopolu; r. 1868 przeniósł
się do Trembowli, gdzie został lekarzem
powiatu. W r. 1870, d. 10 lipea, osiągnął
w Wiedniu dyplom doktora chirurgii. Od-
bywszy w r. 18/2 podróż naukową po klini-
kach niemieckich osiadł we Iiwowie, gdzie
w sierpniu 1873 r., objął obowiązki pryma-
ryusza w szpitalu powszechnym; do r. 1876
pełnił służbę lekarską w oddziale męzkim
chorób umysłowych a nadto od końca 1874
r., miewał odczyty dotyczące psychiatryi,
w charakterze docenta prywatnego Odr.
1876 rozciąga opiekę lekarską nad oddzia-
łem chorób wewnętrznych dla kobiet w szpi-
talu powszechnym a nadto powierzono mu
nadzór nad stacyą obserwacyjną dla męż-
czyzn.

Kilka uwag lekarza w sprawach zdrowia publicz-
nego. Lwów, 1872, w 8-ce.

Uleczenie człowieka otrutego kwasem karbolowym.
(Przegl. lek. 1874, Nr. 1, str. 4—5).
O publieznćj opiece nad obłąkanymi i zakładach

psychiatrycznych. (Lwów, druk 1 związkowój dru-
karni 1875, w 8-ee, str 29 i 141 z 10-ma tabl.).

Sprawozdanie Dr... prymaryusza w szpitalu lwow-
skim z podróży naukowćj w r. 1875 odbytćj, zlożone
na posiedzeniu naukowóm tow. lek, galicyjskich1
maja 1875 r. Część I ogólna (Lwów, 1875, w 8-ce,
str. 29).
r a. 0 age REA

ucnej za pomocą sznurówki p SLEJ. rzeg|.
a. 1876, NE 12, Ro Oladw, leni sa
Pzydatek do leczenia gośćca stawowego ostrego,

(Tamże, 1876, Nr. 17, str. 179).
Leczenie strupnia woszezynowatego (favus vel

tinea). (Tamże, 1876, Nr. 34, str. 380).
Zakład leczniczy „Fiirstenhof* w Styryi górnćj.

(Tamże, 1878, Nr. 48, str. 576—577, Nr. 49, str. 590,
Nr. 59, str. 600—602, Nr. 51, str. 613 —614)
Rak środpiersia. — Nowotwory-oplucny prawój

i lewój. (Tamże, 1877, Ni. 5, str. 54 — 56).
Listy z podróży i z praktyki I — IV, (Tamże,

1879, Nr. 37, str. 480 — 436. Nr. 38, str, 448—449,
Nr. 39, str. 460—461. Nr. 40, str. 472, 473, Nr. 41, str.
481—486). Nr. 42, str. 495—497. Nr. 43, str. 509—510,
Nr. 44, str. 520—021, Nr. 45, str. 452—453, Nr. 46, str, .
544—040, Nr. 47, str, 556—557, Nr. 43, str. 568—570,
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Nr. 49, str. 579—580, Nr. 50, str.592—598, Nr.51,
str. 607—609, Nr. 52, str. 618— 619).
Przyczynek do epidemiologii krajowój. Przypadki

Meningitis cerebrospinalis epidemica we Lwowie ob-
serwowane w r. 1879 i 1850 w szpitalu powszech-
nym w III oddz. chorób wewn. (Tamże, 1880, Nr.
4d, str. 547 — 548, Nr.44, str. 560 — 562, Nr. 46,
str. 583—586).

Zdroje siarczane w Lubieniu. (Przegl. 1881, Nr.
17, 18, 20, 21).

Artykuły treści hygienicznój pomieszcza w Dzien-
niku polskim i w Gaz. narodowćj).

Sawicki Ferdynand, rodem z Wilna.
Quelques propositions sur Ihópatite aiguć. Mont-

pellier. I. Martel 1834, w 4-ce, str, 12, Those.

Sawicki Stella Jan, ur. 24 lutego 1831 r.
na
pierwszych czterech klas w gimnazyum
szawelskióm, r. 1843 oddany był do „szla-
checkiego korpusu kadetów* w Petersbur-
gu. Po pięciu latach mozolnój pracy i po
przejściu wszystkich szczebli hierarchii
służbowćj, w r. 1849 został awansowany
na oficera gwardyi w pułku lejbgrenadye-
rów i zaraz wyruszył na wojnę do Węgier.
Popowrocie wstąpił r. 1852 do akademii
wojennćj sztabu generalnego w Petersburgu
w stopniu podporucznika a po dwóch la-
tach mianowany został oficerem sztabu ge-
neralnego gwardyjskiego i przeznaczony
na starszego adjutanta przy Grłównodowo-
dzącym korpusem gwardyjskim i grena-
dyerskim (późniejszym cesarzu Aleksan-
drze II). W r. 1855 awansował na kapita-
naa r. 1856 już jako podpułkownik udał
się w podróż naukową za granicę. W r.
1858 mianowany został szefem sztabu dy-
wizyi I kawaleryjskićj. Zdolnością swą
i służbistością zwracał na siebie uwagę
wladzy, która nieszczędziła mu odznaczeń
i dekoracyj. W r. 1861 w stopniu pułko-
wnika przeniesiony został do LII dywizyi
kawaleryjskićj jako szef sztabu. Po roku
służby w Kursku, mianowany był urzędni-
kiem do szczególnych poruczeń przy mini-
steryum wojny. W r. 1863 uwolniony na
własne żądanie ze służby wojskowój, udał
się do Belgii i Francyi, a ztąd do Galicyi
i przyjął udział w ówczesnych wypadkach
pod imieniem pułkownika Strusia. Poupad-
ku powstania, wyjechał do Szwajcaryi itam
pod przydomkiem Stelli zajmował się nau-
czycielstwem prywatnóm, rysowaniem pla-
nów i korespondencyami do Gazety naro-
dowćj. W tym czasie był sekretarzem To-
warzystwa wzajemnćj pomocy Polaków
w Genewie i wspólnie z Kdwardem Clapa-
róde pracował nad naukami przyrodnicze-
mi. Uzyskawszy obywatelstwo szwajcar-
skie w r. 1865, udał się do Galicyi z zamia-
rem stałego tam osiedlenia się. Wtrącony
do więzienia za udział w powstaniu, naresz-

mudzi w Szawlach, po ukończeniu:

Sawicki.

cie wydalony został z granie państwa au-

stryackiego. Z Augsburga, gdzie pracował

w fabryce wyrobów galwanicznych pod

imieniem francuza Duvala, przybył do Mul-

houzy a stąd do Strasburga; w tamecznój

szkole oddał się studyom lekarskim, zara-

biając na swe utrzymanie koresponden-

cyami do dzienników krajowych a także

i franenzkich (Siecle, Opinion nationale,

Journal de Grenóve). Po trzech i pół latach

ciężkićj pracy, na przedstawienie wydziału

lekarskiego, otrzymał od ministra oświaty
pozwolenie składania egzaminu doktorskie-
go, który świetnie odbywszy, 1 lipca 1870

r. dyplom doktora medycyny i chirurgii

uzyskał. Wojna, która w tym czasie wy-

buchła między. Francyą i Prusami, zmu-

siła go do pozostania w Strasburgu, w na-

dziei, że zdoła choć w części spłacić dług

wdzięczności Francyi za naukę i przytułek.

Podczas oblężenia Strasburga, zorganizo-
wał w pałacu cesarskim ambulans na 240
łóżek i z wielką go prowadził gorliwością.

Równocześnie czynny był w mieście, niosące
wszędzie pomoc, dodając otuchy. Po upad-
ku Strasburga. otrzymawszy krzyż zasługi,
przeniósł się do Genewy a stąd do Wiednia,
gdzie uzyskał pozwolenie na czasowy po-
byt w Galicyi. Osiągnąwszy powtórnie
stopień doktora medycyny na wszechniey
Jagiellońskićj, został sekundaryuszem szpi-
tala powszechnego we Lwowie. Od r. 1873
jest inspektorem szpitali powszechnych
w Galicyi, a na tóm stanowisku nie mało
przyczynił się do podniesienia tych zakła-
dów dobroczynnych. Miasta Żółkiew i Ja-
sło nadesłały mu dyplom honorowego oby-
watelstwa; a towarzystwa lekarskie: kra-
kowskie i galicyjskie, tudzież towarzystwo
przyrodników imienia Kopernika zaliczyły
go w poczet swych członków.

Les eaux minórales en Pologne. Strasbourg, typ.
dE. Huder, 1870, w 4-ce, k. 1., str. 57. Thóse. .
Obrazy wszechświata. Astronomia i geologia po-

pularna. Lwów, nakł. autora, druk. K. Pillera, 1872,
w 16-ce, str. 7, 284, 60 drzeworytów.
O leczeniu żylaków. (Przegl. lek. 1872, Nr. 9, 10).
Stan szpitali powszechnych w Galieyi w r. 1878.

Zebranie sprawozdań złożonych wydziałowi krajowe-
mu Królestwa Galieyi i Lodomeryi z W. Ks. Kra-
kowskióm. Lwów, nakł. Wydz. Krajowego D-r J.
Dobrzańskiego i Gromana, 1873, w8-ce, str. 120.
Spr. ogłosił Dr. Buszek. (Przegl. lek. 1875, Nr. 18,
str. 105—151).

Toż, w r. 1874, Lwów, nakł., Wydziału krajowego
1875, w 8-ce, str. 1659. Spr. podał Wład. Sciborow-
ski. (Przegl. lek. 1875, Nr. 18, str. 175—176).

Toż, w r. 1875, Lwów, nakł. Wydz. krajowego
1874, w 8-ce, str. 162. Spr. napisał Wład. Scibo-
rowski. Przegl. lek. 1876, Nr. 15, str. 156 —157.

Die óftentl, Spitiler Galiziens im Jahre 1875.
(Lemberg, 1875, str. 160).
Ueber Irrenschutz und Irrenanstalten. (Lemberg,

1875, str. 29—141, tb. 10),



Sawicki—Sawiczewski,

Świat drobnowidzowy. (Lwów, 1876, w 8-ce, str.
22. Oddz. odb. z czasopisma Kosmos.
Podróż po Hiszpanii, (Lwów, Gubrynowiez

i Schmidt, 1876, w 8-ee, str. 151. Z rosyjskiego.
Ksenofont polski. Lwów, 1877, w 3-ce, str. 95.
Oddz. odb. z Ruchu literackiego.
Jak powinna być urządzona pralnia szpitalna ?

(Dwutyg. med. publ. 1877, str. 5—6, 22—24).
Stan obecny spraw zdrowotnych w Galicyi z za-

kresu autonomicznego. (Tamże, 1878, str. 97—99,
109—112, 125—128, 145— 148, 161—164.
Rady dla młodych mężatek, Lwów, nakł. W. Bełzy

1877, w 16-ce, str. 176, 4. nl.
Toż, wydanie drugie, Warszawa, Gebettner

i Wolff, druk W?. L. Anczyca. 1882, w 16-ce, str. 235.
Algierya. (Wędrowiec, 1878).
O przerództwie ustrojów zwierzęcych niższych

(Kosmos, 1882).
O mravnim wychovóni ditóte, przełożył F. C. Ho-

linka. Paedagogium praskie se. 8, z r. 1881.
Kalendarz lekarski na r. 1883, Lwów, nakł. Gu-

brynowicza i Schmidta, I związk. druk. 1883, w 16-ce,
T. LV, str. 170 i 7 ark. notatniku.
Domowy poradnik lekarski Lwów, 1883, w 8-ce, str.

17. (Wydawnietwo macierzy polskićj).
Podczas swego pobytu w Rossyi ogłosił :

Piemonta s Awstrićj w 1848 g. Kartiny wsielennoj.
Nadto opracowywał Nastalnyj słowar (trzy pierwsze
głoski są jego pióra). W wojennom sbornikie umiesz-
czał wiele prac wojskowój treści.
W” Ruchu literackim, w Tygodniu, w Towarzyszu

pilnych dzieci i innych czasopismach znajdujemy
wiele jego artykułów w sprawach naukowych i spo-
łecznych.

Sawicki Leopold, ur. r. 1827, do gimna-
zyum uczęszczał w Radomiu, medycyny
słuchał (1851—1857) w Dorpacie. Począt-
kowo był lekarzem szpitala w Opocznie ;
od r. 1863 zajmuje się wykonawstwem le-
karskióm w Żychlinie,

Quaedam de efficaci foliorum sennae et radicis
rhei substantia disquisitiones. Dorpati, typ. Sehiin-
manni et Mattiesenii, 1857, w 8-ce, str. 35. Diss.
inaug.

Sawicz Antoni. :
De diaphragmitide. Vilnae, typ. Schol. Piar.,

1819, w 8-ce, str. 26. Diss. inaug.

Sawiczewski Józef, ur. r. 1762 we wsi
Ziarzeczu, w ziemi przemyskićj; początko-
we nauki pobierał w Jarosławiu a następ--
nie w Przemyślu, pod opieką brata swego
Ignacego, prefekta szkół przemyskich W. r.
1786 przybył do Krakowa i tu kształcił się
w zawodzie farmaceutycznym a w r. 1792
stopień magistra farmacyi otrzymał, Na-
stępnie zarządzał apteką podominikańską
a późnićj apteką Jana Szastra, którą póź-
nićj na własność zakupił. Za rządu au-
stryackiego po dwakroć ofiarowanćj sobie
katedry chemii nie przyjął. W r. 1809
rozpoczął wykład farmacyi, farmakologii
i toksykologii; od r. 1815 przy samój tylko
katedrze farmacyi pozostal. Za zasługi pro-
fesorskie otrzymał w październiku 1818 r.
honorowy dyplom doktora medycyny. Um.
20 stycznia 1825 r,

Wojna :
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Mowa w kollegium nowodworskim Szkoły Głównój
krakowskićj w rocznicę wnijścia wojsk zwycięzkich
w dniu 15 lipca 1809 r. do Krakowa przez... miana
15 lipea 1811 r. w 4-ce, str. 12.

Rozprawa o dwóch tak dawnićj zwanych alkaliach
stałych: potażu i sodzie. (Roczn. tow. nauk. krak.
T. VII, 1822, str. 243—277).
Historya farmacyi (Tamże, T. X, 1825, str.

272—318).
W rękopisie zostawił chemią lekarską.
Żywot J. Sawiezewskiego opisał S. Lewkowiecz,

(Roczn. tow. krak. T. XIII, 1829, str. 35—56) i K. F.
Skobel, (Pamiętnik farmaceutyczny krak., T. III, str.
354—358).

Sawiczewski Floryan, syn poprzedzają-
cego, ur. w Krakowie 4 maja 1796 r. śre-
dnie nauki pobierał w gimnazyum św. Bar-
bary, do nauk lekarskich i farmaceutycz-
nych przykładał się na wszechnicy Jagiel-
lońskićj a w r. 1824 stopień magistra far-
macyi, a niebawem i doktora medycyny
i chirurgii otrzymał. Wróciwszy z Pary--
ża, gdzie przez rok przeważnie oddawał się
chemii, objął w zarząd aptekę po ojeu,
a nadto w r. 1825 wezwany był do zajęcia
katedry farmacyi, opróżnionój przez śmierć
jego ojea. Odr. 1829 wykładał nadto za-
stępczo chemią, naukę którą r. 1883 przy-
łączono do katedry farmacyi. W r. 1851
katedrę chemii objął D-r Emil Czyrniański,
Sawiczewski zaś został przy samćj farma-
cyi, którą wykładał aż do uzyskania eme-
rytury w r. 1857. Um. 1 września 1876
roku. Gabinety chemiczny i farmaceuty-
czny zbogacił licznemi preparatami.

De struma. Oracoviae, typ. univ., 1824, w r. w 4-ce,
str. 48, 1 tabl. Diss. inaug.

Rozprawa o skutkach i działaniu octanu morfiny
w ekonomii zwierzęcey. Ozęść 1-sza i 2-ga. (Rocz.
Tow. Nauk. krak. T. XI, 1826, str. 345—388. T. XII,
1827, str. 306—342).

Aparat parowy farmaceutyczny, służący do robie-
nia nalań (infusa), odwarów (decoeta) i t. d. urzą-
dzony w pracowni chemicznój Fl. Sawiczewskiego
w Krakowie r. 1830, w 4-ce, str. 8.

Toż, w Pamiętniku umiejętności czystych i zasto-
sowanych, T. ILI, zesz. 3-ei, r. 1829.

Toż, po niemiecku w Buchnera Repertorium fiu
Pharmacie, T. XXXI, zesz. 3, 1829, i w czasopiśmie
Laboratorium etc. Weimar, 1880, zesz. 19 i 20,

Wiadomość o mączyńcu amerykańskim (Chenopo-
dium Quinoa) z uwagami nad innemi do tego rodzaju
należącemi roślinami. (Rocz. wyd. lek. T. II, oddz,
2-i 1839, str. 32—43).

Wiadomość o łoczydze w ogólności a w szczegól-
ności o łoczydze krakowskićj. (Tamże, T. III, oddz.
2-i, 1840 str. 49—66, 2 tb).

Wiadomość o wodzie słonćj krakowskićj, (Tam-
że, T. VIII, 1845 oddz. 2-i, str. 125—132). Stresz-
czenie tój rozprawy znajduje się w Tyg. lek. 1850,
Nr. 50.

Wiadomość o początku, własnościach i użytku
istoty roślinnój zwanój Gutta-Percha, (Rocz. tow.
nauk. krak. poczet 2-i T. IV, 1849, str. 351—371).

Opisanie najużywańszych roślin lekarskich pod
względem ich podobieństwa i różnie. (Kraków, druk,
uniw. 1850, w 4-ce, str. 28, tabl. 13),
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W latach 1834—1836 własnym nakładem wyda-
wał czasopismo: Pamiętnik farmaceutyczny krakow-
ski. (Ob.). Żywot jego opisał Wł. SŚciborowski 1877.

Sawiczewski Juljan Józef, ur. 1795 umarł
d. 11 lutego r. 1554.

De Ferro. Landishuti, typ. Fr. S. Storni, 1818,
w 8-ce, 54. Diss. inaug.

„ Positiones seleetae ex universa medicina et chirur-
gia. Landishuti, typ. Storni, 1818, w 8-ce, kart
niel. 4.

Rosprawa obeymująca historyą policyi lekarskićy.
Rocz. tow. nauk. krak. T. XI, 1829, str. 336—382.
(Tamże, T. XV, 1838, str. 18—42).

* Saxe Stella.
Poradnik dla pijicych wody mineralne w każdym

czasie. Przełożył z francuzkiego G. Warszawa, 1875,
w 16-ce, str. 59.
„Toż, druga edycya powiększona trzema dodatka-

mi i ulepszonym spisem alfabetycznym chorób. War-
szawa, Czerwiński, 1877, w l6-ce, str. 66, ILI.

Saxo Wojciech, iekarz Zygmunta Augu-
sta, rajea krakowski. Jako poseł m. Kra-
kowa podpisał 1569 akt zjednoczenia Lit-
wy z Koroną w Lublinie. Obdarowany on
został od króla majątkiem pozostałym po
bezpotomnie zmarłym lekarzu poznańskim
Sebastyanie, a który bezprawniechciał s0-
bie przywłaszczyć Józef Struś.

Por. Grabowski: Starożyt. wiad. o Krakowie,
177, 224. Gąsiorowski: T. I, 194.

* Saxonia Hercules, ur. r. 1551 w Pad-
wie, sławny praktyk wenecki, późnićj od
r. 1590 profesor akademii padewskićj, um.
r. 1607.

De plica quam Poloni gwozdziee, Roxolani kołtu-
num vocant liber nune primum in lucem editus. Pa-
tavii, Laurent. Pasquatus, 1600, w 4-ce, k. nl. 26, str.
247. Ded. Janowi Zamoyskiemu. Do napisania tego
dzieła skłoniony był przez bawiących w Padwie Tar-
nowskiego i Mikołaja Zebrzydowskiego.

Schaitter Ignacy, lekarz współczesny
w krakowie, demonstrator Uniwersytetu
Jagiellońskiego. *
Wątpliwy stan umysłowy morderey, (Medycyna,

1883, str. 50, 69, 85, 101, 117).
Śmierć skutkiem pęknięcia wątroby. (Tamże, 1888,

str. 398). i
Z zakładu sądowo-lekarskiego prof. Blumenstoka

w Krakowie. Uwagi nad: sądowo-lekarskióm bada-
niem plam nasiennych. (Przegl. lek., 1883, str. 130,
147, 160).

Kazuistyka sądowo i policyjno-lekarska. I. Nowo-

rodek żywy wydobyty z dołu kloacznego; śmierć po
upływie 20 godzin. (Tamże, 1883, str. 219).

II. Śmierć z otrucia rozcieńczonym kwasem karbo-
lowym. (Tamże, 1883, str. 234).

III. Zmianywprzypadku powieszenia na mocy wy-
roku. (Tamże, 1883, str. 245).

IV. Śmierć z zaczadzenia. (Tamże, 1888, str. 312

i 323).
V. Uwagi nad śmiercią z otrucia fosforem na pod-

stawie trzech obserwowanych przypadków. (Tamże,
1883, str. 645): RE
Wątpliwa konkurencya trzech przyczyn śmierci.

(Medycyna, 1884, Nr. 17). ;

Oprócz tego umieszczał sprawozdania i oceny

w Przeglądzie lek. krak.

Sawiczewski—Scherbel.

Scharf, lekarz Jędrzeja Opalińskiego,
był agentem książąt szlązkich i tym dono-
„sił wszystko, co się w Polsce działo.

Por. Bibl. warsz. zesz. 196, str. 267.

Scharpf Krzysztof, 1503 r. przyjął na
dworze Aleksandra króla polskiego obo-
wiązki chirurga królewskiego. Drugim
chirurgiem króla Aleksandra był Hans.

Por. Grabowski: Star. wiad. o Krakowie str. 226.

Schattauer Antoni, spólczesny lekarz
we Lwowie.

Nieco o barwikach w moczu ludzkim. Kraków,
w druk. uniw., 1867, w 8-ee, str. 18. E

O nerwieach stawów. (Służba zdr. publ., 1872,
zesz. 2, str. 121—132).
Wypiłowanie stawu biodrowego. (Przegl. lek.,

1882, Nr. 25), 5
Przypadek gastrostomii. (Tamże, 1883, Nr. 50).
Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw. Jag.,

w 8-ce, str. 8.

Scheffler Piotr Ernest, baron, (1742—

1820), doktór medycyny, z zamiłowaniem
zajmował się uaukami przyrodniczemi;
użyznił piaszczyste grunta pod Jabłonną.

Por. Voyage de Brandebourg I, 121. Roczn. T.

P. N. XV, 83.
Scheinvogel Charles.
Remarques intóressantes concernant Vepidómie

qui depuis plusieurs annóes a exereć ses ravages

sur les habitans de la Tauride, qui survint en 1793

aux environs de Cherson suivie de plusieurs obser-

vations sur les maladies les plus fróquentes parmi les

trouppes de Farmće russe... avee un traitć abrógó

des eaux minórales qui se trouvent en Lithuanie pres

de Birże, dans la Ovurlande pres de Baldohn ete.
Varsovie. 1795, w 4-€e. >

Toż, Mittau, 1797, w 4-ce, str. 7.
Toż, tamże, 1799.

Scheller Aleksander, spółczesny dentysta
warszawski.

Jakie są powody szerzących Się eoraz bardzićj

cierpień zębów, oraz jakim sposobem możemy wpły-

nąd na poprawę ich. Warszawa, 1869, w 8-00,

str. 36.
Znieczulenie zapomocą tlenku azotu. (Gaz. lek., T.

VI, 1869, str. 753—756, 799—803, 832—835).
Kwas salicylowy.AZwłasności i użycie.

(Tamże, T. XVIII, 1875, str. 273—276).
Zęby, sposób unikania i leczenia ieh cierpień.

Warszawa, druk. J. Ungra, 1577, w 8-ce, str. 117;

2 nl.
Przełożył dziełko Suersena, Ob.

* Schenk S. L. i
Biblioteka umiejętności lekarskich. Embryologix

(porównawcza) historya rozwoju zwierząt kręgo-

wych i ezłowieka. Uzupełniony przekład dzieła:

Lehrbuch der vergleichenden Embryologie der Wir-

belthiere. Von Prof. Dr. S. L. Schenk. Wien, 1876

przez D-ra Wacława Mayzla, assystenta histologii

i embryologii, wraz z dodatkiem mieszczącym: Opis

budowyiczynności narządu płciowego, opracowa-

nym przez tłumacza. Warszawa, w druk. Gaz. lek.,

1877, str. XVI, 217, V, IV, 3 tabl. 89 drzewor.

Scherbel Henryk, ur. 1812 r. w Lesznie,
nauki gimnazyalne pobierał w mieście ro-

dzinnóm, medycyny słuchał od r. 1838
w Berlinie, późnićj w Halli; dyplom dok-
torski otrzymał w Berlinie 13 kwietnia

1837 r. Praktyką zajmuje się w Lesznie;



Schlegel—Schneberger:

należy do najwziętszych lekarzy W. Ks.
Poznańskiego.
De coxarthrocaces novissima explicatione adjecta

historia morbi de hydrope saceato peritonaei. Bero-
lini, typ. Friedlaenderianis, 1837, w 8-ce, str.-31.

* Schlegel Just. Fryd. Aug., lekarz prakt.
w Moskwie.
Ueber die Ursachen des Weichselzopfes der Men-

schen und Thiere die Mittel denselben zu heilen, in
Kurzem auszurotten, und dem dadurch entvólkerten
Polen seinen ehemaligen bliihenden Wohlstand wie-
der zu verschafien. Jena, 1806, w 8-ce, mit 4 illum.
Kupfertafeln.

Schleissteher A., Dr. z Tyczyna.
Theoria de transgressu syphilidis a genitalibus ad

fauces. Patavii, typ. Penada, 1842, w 8-ce, str. 28.
Diss. inaug.

Ból zębów i niezawodne przeciw niemu środki dla.
a. użytku. Rzeszów, Pellar, 1865, w 8-0v,
str. 34.

Schlesinger Adolf, z Wyszogrodu.
Diss. inaug. medica de eatalepsia, quam... doetoris

medicinae et chirurgiae honores capessiturus publice
defendet auctor Ad S$... Wyszogrodensis, Polonus die
28 Septembr. An. 1816. Berolini, typ. Starekii,
w 8-ce, str. 24.

Schloezer Jan Adam, Franco-Curiensis.
Diss. inaug. medico-praetiea de somnambulismo

etc. Vilnae, typ. Congr. Mission. 1816, w 8-ee, str.
94,1,5i1. Ded. gener. Jan. Henr. Dąbrowskiemu.

Schmidt Adolf, aptekarz w Warszawie.
Przewodnik dia pijących wody mineralne, cennik

składu wód mineralnych przy aptece utrzymywa-
nych. Instytut wód mineralnych sztucznych i kąpieli.
Fabryka ekstraktu słodowego. Warszawa, druk
Orgelbranda synów, 1872.

Schmidt Henryk Daniel, ur. w Kasselu
1806 r.. nauk lekarskich słuchał od r. 1828
w Getyndze, późnićj w Wirzburgu, gdzie
stopień doktorski osiągnął. Przybywszy
do kraju naszego w r. 1831, został leka-
rzem sztabowym wojska polskiego. Po
upadku powstania, ozdobiony krzyżem vir-
tuti militari, stale zamieszkał w Warsza-
wie, i tu pozostawił po sobie pamięć zacne-
go obywatela i zdolnego lekarza, Liczne
rozprawy, które przesyłał do towarzystwa

lek. hesko-kasselskiego do bibliografii pol-
skiej nie należą.

Schmidt Jan, protofizyk Gdański, zmarły
1690 r. w 66 roku życia, był autorem wie-
lu pism lekarskich.

Dispensatorium Gedanensis sciagraphia, juxta
* eujus normam civitatis pharmacopoei officinas suas
medicamentis tam. simplieibus, quam eompositis in-
structas habere tenentur. Gedani, Rhetius, 1662.

Dzieło wypracowane wspólnie z Janem Ernestem
Schoeffierem.
Studium medieum monspelliense.
Nadto umieszczał liczne spostrzeżeniawPhilosophi-

cal transactionsi Ephemerides Naturae Curiosorum.
S. robił doświadczenia nad wstrzykiwaniem do żył

rozmaitych leków
Por. Gąsiorowski: II, 287. Haller: Bibl. med. prac.

I, 11.
Schmidt Jan Gabryel, lekarz gdański,

zmarły 1686 r. w 25 roku życia, wydał:
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Exercitatio anatomieo-medica de valvulis s. mem-
branulis vasorum earumque structura et usu. Helm-
stadii, typ. Hammii, 1682, w 4-ce, str. 44. Diss.
inaug.
De lumine lunari.
De valvulis vasorum earumque structura.
De venaesectione in apoplexia. A
De seriptis medicis.
De medicis gedanensibus; dwie ostatnie prace z0-

stały niedokończone.
Por. Gąsiorowski: II, 288.

* Schmidt J. G.
Krótki rys używania kąpieli parowych rosyjskich

przez D-ra S... w Berlinie w r. 1824 wydany, tłuma-
czony z niemieckiego przez Ł. F. R. Warszawą,
w druk. Łątkiewieza, 1830, w 8-ce, str. V i 42.

* Schmidt Józef Her.
Nauka położnicza dla akuszerek, w Państwie

Królestwa Pruskiego, przekład Fr. Nowakowskiego
pod kierunkiem R. Remaka. Berlin, 1841, w 8-ce,

str. 6, 8, 2, 472 i 26 z 32 tabl.
Schmidt Paweł Wilhelm.
Historia medica hydropis subsidiis internis et pa-

racentesi plus quam quadragesies instituta semel
curati, sed elapso anno et ultram recidivam passi et
tandem extineti. Gedani, 1743, w 4=0e.

Por. Bibl. chir. II, 214.

Schmidt Ludwik, spólczesny lekarz szpi-
tala św. Wincentego w Lublinie.
Potwór bezezaszkowy (aerania). (Medycyna, 1875,

Nr. 49). i
* Schmith Antoni, lekarz lwowski.
Dokładny wywód użyteczności sposobu leczenia

przez kadzenia siarczane w rozmaitych ciężkich
i uporczywych chorobach, wynalezionego przez leka-
rza Gales w Paryżu. Przełożone z niemieckiego
przez A. T. Chłędowskiego. Lwów, druk J. Schnay-
dera, 1818, w 8-ce, str. 31.

Ausfiihrlicher Bericht iiber den Gebrauch der von
Dr. Gales erfundenen Schwefelriucherungsmethode.
Lemberg, Schneider, 1818, w 8-ee, str. 32.

Schneberger (Snebergerus, Szneberger)
Antoni, ur. w Zurychu 1530 r.; medycyny
i innych nauk uczył się w rodzinnóm mie-
ście pod kierunkiem sławnego Konrada
Gresnera, późnićj w Bazylei i Montpellier.
Otrzymawszy stopień doktora. medycyny
i filozofii, przybył około 1551 r. do Polski,
którą sobie przybrał za ojczyznę i starał
się jój być użytecznym, nietylko: jako le-
karz, ale nadto jako autor wielu dzieł.
Umarł w Krakowie 18 marca 1581 r.

Catalogus stirpium quarundam latine et poloniee
conseriptus per Antonium Schnebergerum Tigurinum.
Qraeoviae, apud Lazarum Andream, 1557, mense F'e-
bruario, w 8-ce, k. nl. 94. Ded. Hieronimo Bużeński,
salinarum eraeoviensium summo praefecto.
De multiplici salis usu, libellus seriptus ad gene-

rozum ac magnifieum D. Hieronimum Bużeński, sali-
narum Regni Poloniae supremum praefeetum. Cra-
coviae, Lazarus Andreas imprimebat 1562, mense
Majo, w 8-ce, k. nl. 19. Ded. H. Bużeńskiemu.

Toż, we Frankfurtskim zbiorze dziełek Szneber-
giera, 1581, st. 159—179.
De bona militum valetudine conservanda liber ex

veteribus rerum bellicarum historiis excellentissimo-
rumque medieorum libris erutus et seeundum sex re-
rum, ut medici voeant, non naturalium ordinem con-
seriptus ac optimo principi Divo Sigismundo Augusto
Serenissimo ac Potentissimo Poloniae Regi ete. per
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Antonium Schnebergerum Tigurinum medicum physi-
eum dieatus. Oracoviae, Lazarus Andreas imprime-
bat, 1564, w 8-ce, k. nl. 8, jednostronn. liczb. 100.
Dzieło to składa się z 7 rozdziałów: I. De atre perti-
nentibusque ad ipsum. II. De militum cibis. III. De
potu militum. IV. De militum exercitiis et laboribus.
V. De sommo et vigilia. VI. De inanitione, pauca
quaedam cirea euram valetudinis militum observanda.
VII. De animi perturbationibus.
Medicamentorum simplicium corpus humanum a pe-

stilentiae contagione praeservantium eatalogus, et
quomodo iis utendum sit brevis institutio. Apposita
sunt etiam stirpium nomina polonice; ubi plurima
antelae ab aliis in re herbaria recte seripta brevi-
ter continentur. Oracoviae, apud Lazar Andreae,
1556, w 8-ce, k. nl. 28.

Catalogus medicamentorum simplicium, sive Eupo-
riston pestilentiae veneno adversantium, et qnomodo
iis utendum sit, brevis institutio, auetore Antonio
Schnebergero medico Tigurino. Exeudebat Jacobus
Gwsnerus. Ded. DD. Alberto Marchioni Brandebur-
gensi, Prussine Dueci. Datum Oracoviae 12 Februa-
rii 1561, str. 58. Kstreicher podaje wydanie Krakow
skie z r. 1550. a

Dzieło to wyszło łącznie z następującóm: ;
Cassii Tatrosophistae naturales et medicinales

quaestiones LXXXXVI circa hominis naturam et
morbos aliquos Conrado Gtesnero medico Tigurino in-
terprete nune primum editae. Eaedem graecae longe,
quam antehae eastigatiores eum seholiis quibus-
dam. His accedit Catalogus medieamentorum simpli-
cium et parabilium, quae pestilentiae veneno adver-
santur, quorum et veteres et recentiores elarissimi
quique seriptores meminerunt, longe aceuratissimus,
cum brevi iisdem utendi institutione; qualis hactenus
a nemine alio conseriptus est. Auetore Antonio
Schnebergero Tigurino. Tiguri Helvetiorum, XV Ja-
nuawii, 1562, w 8-ce, str. 72.

Catalogus medieamentorum simplicium et facile pa-
rabilium pestilentiae veneno adversantium. Reeozni-
tus et multorum remediorum accessione adauetus.
Opera et studio Henrici a Bra F'visii. Franekerae,
apud Aegid. Radaeum, 1605, w 8-ce, k. nl. 7, str.
186.

Książki o zachowaniu zdrowia człowieczego od zaw
razy morowego powietrza Doktora Antoniego Szne-
bergera, z łacińskiego na polski język teraz nowo
przez Jana Antoniusza przełożone. Kraków, u Mate-
usza Siebeneychera, 1569, w 8-ce, k. 6, str. 100.
Gemma Amethystus sive Carbuneulus Aethyops,

illastri ae magnifieo D. Joanni Christophoro Tarno-
vio Castellano Woinieensi, Capit. Sendomir. dica-
tus. Ćracoviae, Mathias Vierzbieta, mense Junio,
1565, imprimebat, w 8-ce, k. nl. 29. (Uczy, jak wiele
pijąc, nie upić się).
Medieamentorum facile parabilium adversus omnis

generis artieulorum doJores enumeratio ab Antonio
Sneebergero Tigurino Helveto conseripta, ae amplissi-
mo viro D.D. Petro Posnaniensi,Divi SigismundiAugu-
sli. Sarmatiaesapientissimi et augustissimi Regis pro-
tophysieo, ete. DDD. Alios ejusdem auetoris libellos
adjunetos sequens pagina indicabit. Item Joannis
Fernelii Ammiani consilium pro epileptieo seriptum.
Francofurti, apud Andream Weechelium, 1581,

-,W 8-ce, k. 159. Datum de die 8 augusti 1579. Dalój
następują: Do multipliei salis usu, od str. 159; Gem-
ma Amethystus siye carbuneulus aethyops, od str.
189 z dedykacyą Piotrowi Bużeńskiemu, staroście
Brzezińskiemu i Dobrzyekiemu; Narratio nuptialis
prima, od str. 251; Joannis Fernelii Ammiani consi-
lium pro epileptieo seriptum cum praefacione Schne-
bergeri ad medicinae studiosos. Cracoviae ex aedi-
bus A 15 Novembris 1579. Całe dzieło zawiera
str. 270.

Schneherger—Śchoeneus.

Toż, Cracoviae, Stan. Scharftenberg, 1580, w 8-ce.
Antonii Sneebergii Patricii Tigurinii Helveti medi-

- Gi physiei Nuptialium narrationum prima. Oracoviaec,
in EE Stan. Scharftenbergii, 1579, w 4-ce, k. nl. 14,
ark. 4. z

(Hygiena małżeńska). Ded. Alvks. Pipanowi, oby-
wate!towi i kupcowi krakowskiemu.
„Liber de eane rabido. Dzieło dotąd bibliografom

nieznane.

Por. Ossoliński: Wiadomości hist, krytyczne T. II,
str. 236—297. Starowolski: Mon. Sarm., 107. o

Schneider Fryderyk Henryk Karol, ur. 11
września 1797 r. w Poznaniu, nauki gim-
nazyalne. pobierał w mieście rodzinnóm,
późnićj w Głogowie i Lignicy; medycyny
słuchał w Berlinie i tam 20 lipca 1821 r.
stopień doktorski osiągnął. Osiedliwszy
się w Poznaniu, objął r. 1822 pod swój do-
zór szpital siostr miłosierdzia i w krótkim
czasie zjednał sobie powszechną cześć za
swe uczucia obywatelskie. Um. 13 grudnia
1828 r.
De fungo haematode. Berolini, 1821, w 4-ce, str.

16, 1 tabl. Diss. inaug.

* Schnitzlein Edward.
Prysznie uzdrowiciel rodu ludzkiego; czyli do-

strzeżenia, doświadczenia i zbawienne skutki leczeń
wodnych, Wineentego Prysznica w Greffenbergu.
Kraków, 1840, nakł. i druk. Stanisława Gieszkow-
skiego, w 8-ee, str. 144,

* Schnitzer Ad.
Die Cholera contagiosa beobachtet auf einer in

Folge hóheren Auftrages in Galizien wihrend der
Monate Mai, Juni und Juli und im Beuthner Kreise
in Oberschlesien im August gemachten Reise. Bre-
slau, Pelz, 1831, w 8-ce. :
Schoenbach Karol, rodem z Litwy.
De phtbisi tracheali. Vilnae, Zawadzki, 1808,

w 8-ce, str. 18. Diss. inaug:

Schoenborn Adolf, ur. r. 1807 w Między-
rzeczu w W. Ks, Poznańskióm, do gimna-
zyum uczęszczał w Poznaniu, medycyny
słuchał (1829—1834) w Wrocławiu.
De nova sareomatis in perieranio specie. Vratisla-

Yviae, Richter, 1834, w 4-ce, str. 23, 2 tabl. Diss.
inaug.

Schoenborn Sam.
Manuale medicinae

Dantisci, 1637, w 12-ce.
Toż. Argentorati, sumpt. Gterh. Andr. Dolhopffi,

1681, w 12-ce, str. 328, rejestr.
Toż. Argentorati supt. Eberberhard. Zetzneri, 1657,

w 12-ce, str. 328, spis.
Por. Haller: Bibl. med. pract. II, 638.
Schoeneus Andrzej, ur. 1552 r. w Gło-

gowie na Szlązku, wychował się u Stani-
sława Sokołowskiego kaznodziei króla Ste-
fana Batorego. Stopnie magistra nauk wy-
zwolonych i doktora filozofii otrzymał
w Krakowie 1586 r.; następnie w Padwie
słuchał nauk lekarskich a będąc już leka-
rzem, został w Rzymie doktorem obojga
prawa. Powróciwszy do Krakowa, wykła-
dał w akudemii prawo i teologię, dziewięć
razy godność rektora piastował i uposażył
katedrę języka greckiego. Umarł 1615 r.
Napisał:

praetieae: galeno-chymicae.



Schoesser—Sochuch.

Adonis Eccloga gratulatoria ad Georg. Radivilium
Ep. Vilnen. Dueem Olicae. Cracov. Lazar., 1581,
w 4-08. z
Andr. Gerini Ep. Vratislavien. Cheirotomia sive

mystieum connubium. Craeov. Lazar., 1585.
Ode III ad Joan. Zamoseium Reg. Pol. Caneella-

rium. ae supremum Exezqcituum dueem tryumphato-
rem inelytum. Cracov. Lazar.. 1588, w 4-ce.

Daphnis sive de funere Stephani I Reg. Pol. ad
Albert. Baranovium Ep. Premisl. Cracvv. Andr. Pe-
tricov., 1588. w 4-ce.
De pace Sarmatica odae duae. Craeov. Lazar.,

1589.
Palaemon seu Promniecum Craszsinianum in tumultu

bellieo conservatum. Cracov. Petricov., 1589.
Conventus duorum Illustrium Virorum, Andrae

Vra islaviensis et Hieronymi a Rozdrazow, Vladislav.
Episeopor Cracov. Lazar., 1591, w 4-ce, str. nl. 4.
Ode ad Georgium Radivilium Uardinalem, Ep. Cr.

Principem ampl. Cracov. Lazar., 1592, k. nl. 6.
Natalis. Cracov. Lazar., 1595, wiersz na urodziny

Władysława IV.
Nikespean. Cracov. Lazar., 1595,w4 ce. Pochwa-

ły kaznodziei Sokołowskiego.
Gratulatio, w Rzymie u Mik. Matei, 1599, w 4-ce.

Pochwała biskupa Ołumunieckiego Dietrichsteina.
Fax nuptialis, ad Gabrielem Comitem in Ten-

czyn et Klisabeth Radivil. Cracov. Lazar., 1608,
Ww 4-0e.

Por. Muczkowski: Liber. promot. 231. Wiszniew-
ski: VI, 328.

Schoesser Chrystian Teodor Emiljan, poe-
ta, był rektorem gimnazyum wileńskiego,
a późnićj lekarzem w Bolesławiu. Umarł
w Lesznie.

Syrenes. WVilnae, excudebat Petrus Blastus, 1611,
w 4-0e.

Piae laerimae supor funus herois Venceslai in Osso-
vosien Ossowski, Castellani Naklensis. Lesnae Polo-
'norum, ex typ. Dan'elis Vetteri, 1642, w 4-ce.

Por. Juszyński: I, 176.

Schola Salern.tana s. apliorismologia medicae ar-
tis metriea, de eonservanda valetudine. Nune postre-
mo in lucem edita, acuta et recognita. Posnawiae, off.
J. Walrabi 1621, w 4-ce, k nl. 14. Ded. And. Fol-
warskiemu.

Toż, 1607.
Ob. Apteczka dla tych, co jój, ani lekarze nie ma-

ją; oraz Szkoła Salernitańska.

Schramm Hilary, lekarz spółeczesny kra-
kowski. asystent kliniki  chirurgicznćj
Uniw. Jagiell.
Z kliniki chirurg. prof. Bryka w Krakowie: Neu-

rosis syphilitica ossis parietalis dextr. subs. perfo-
ratione cranii, gummata in eorio eranii. (Przegl. lek.,
1881, str. 117), i
Przyczynek do kazuistyki chorób chirurgicznych

przewodu pokarmowego. (Tamże, 1881, Nr, 17—23).
Trzy przypadki osteotomii. (Tamże, 1881, Nr. 30).
Proszek jodoformu, jako środek do leczenia wrzo-

dów. (Tamże, 1882, Nr. 27).
Rozwój nowotworów rakowatych skórnych na *

podstawie przypadków obserwowanych na, klinice
chirurgieznćj krakowskićj od r. 1860 do 1879. (Pam.
tow. lek. warsz,, T. LXXVII, 1881, str. 629—724).

Z kliniki chirurgicznćj prof. D-ra MikuliczawKra-
kowie: Przyczynki do chirurgii. Przecięcie nerwu
łokciowego i pośrodkowezo w okolicy stawu łokcio-
wego lewego; zeszycie nerwów w oŚm miesięcy po
zranieniu, znaczne polepszenie. (Przegl. lek., 1883,
Nr. 3).
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Rak okrężnicy wstępującój, wycięcie kawałka je-
lita; śmierć z powodu obumareia kiszki. (Tamże,
1883, Nr. 7, 8).
Trzy przypadki wycięcia maciey przez pochwę.

Wyleczenie. (Tamże, 1683, Nr. 15—]18).
Przypadek zeszycia nerwów w 3 miesiące po zra-

nieniu. (Tamże, 1888, Nr. 21).
Polip nosopołykowy — wyłuszczenie przez jamę

ustną. (Tamże, 1883, Nr. 24).
Laparotomija przy niedrożności jelit. (Pam. tow.

1:k., T. LXXX, 1884, str. 1—94).
Przyczynki do tamowania krwotoków. (Gaz. lek.,

1884, Nr. 22, 24). — ©

* Schreiber Jan Frider., ur. w Królew-
cu 26 maja 1705 r., umarł w Petersburgu,
28 stycznia 1760 r.

Observationes et eogitata de pestilentia, quae
annis 1738 et 1739 in Uerainia grassata est. Adces-
sit adpendix continens observationes de eadem lue,
quae iisdem annis Odczaeovium vastavit. Petropoli,
1739, fol.

Toż, Petersburg, 1740, w 4-ce.
Toż, Berolini, 1744, w 8-ce.
"Toż, Petersburg, 1750.
Toż, w tłomaczeniu niemieckiem przez Paul Fried.

Hermens'a. Petersburg, 1752, w 8-ce.

* Schroeder K., profesor położnictwa
i chorób kobiecych w Berlinie.
Wykład chorób kobiet, przekład D-ra St. Kon-

dratowicza. Warszawa, druk. Gaz.lek., 1876, w8-ee,
str. II, 496.

Schroster (Schroeterss) Adam, urodz.
w Nissie na Szląsku, nie lekarz, poeta;
przybywszy dla pobierania nauk do Kra-
kowa, pozostał w Polsce do końca życia.
Um. 1572 r., wydał:
De praeparationibus Theoplrasti Paracelsi libri

duo. Oraeov. Wierzbięta, 1569, w 4-ce.
Archidoxae Phil. Teophr. Paxacelsi magni lib. X.

Cracov., 1569, w 4-ce. ? .
Por. Janociana: 1, 247—250. Wiszniewski: VI,

323, VII,545i16. Mitzler aeta... I, 7/(5—797. Zebraw-
ski: 179—181. Gąsiorowski: I, 263.

* Schroth Jean, (4 Lindeviese).
Lettre A M-r le Dr Enoch A Varsovie sur le trai-

tement des maladies chron'ques par la purification
du sang et le rótablissement des organes digćstifs
au moyen d'un proećdóć inventć et mis en pratique
par Jean Sehroth A Lindewiese. Par.. Varsovie,
1847, w 8-ce, str. 38. ; :

Schuch (Szuch) Ignacy, ur. 1772 r. w m.
Waitzen na Węgrzech, nauk lekarskich
słuchał w Peszeie i Wiedniu. Jako lekarz
wojskowy bawił w Stanisławowie, Sambo-.
rze, Drohobyczu a od 1807 r. w Samdomie-
rzu, gdzie został naznaczony lekarzem
szpitala wojskowego. Odtąd nie wydalał
się ze swój nowćj siedziby; w r. 1815 zo-
stał lekarzem obwodu : sandomierskiego
i na tym urzędzie pozostawał do 1846 r.;
równocześnie spełniał obowiązki lekarza
w szpitalu św. Ducha i tym zakładem, któ-
ry swe istnienie jemu przeważnie zawdzię-
cza, kierował do r. 1860 r. Um. 22 maja
1864 r.

Schuch Franciszek Józef, syn poprzedza-
jącego, ukończywszy wydział lekarski
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w uniwersytecie warsz, i odbywszy podróż
naukową po FEuropie, osiadł przy ojcu
w Sandomierzu, gdzie wkrótce zaraziwszy
się tyfusem umarł 1832 r.
Die Briiste und ihre Verrichtungen. Regensburg,

bei B. Rottermund, 1832, w 8-ce.
* Schuchardt B.
Farmakologia ogólna i szczegółowa oraz receptu-

ra, przekład dzieł: B. Schuchardta: Handbuch der
Arzneimittellehre 1863. (Farmakologia ogólna i re-
ceptura'. DL. Posnera: Handbuch der Klinischen Arz-
neimittellehre 1866. (Farmakologia szezegółowa),
przez Jul. Wyrzykowskiego. Warszawa, druk. Gaz.
polsk., T. I, 1869, w 8-ee, str. X, 608. T. II, 1870,
str. X, 678, XLI.

Toż, wydanie drugie uzupełnione. Warszawa,
1874, T. I, str. 640, XLIT. T. LI, str. II, 672. (Wcho-
dzi w skład Biblioteki umiej. lek.) wydanie red. Gaz.
lekarskićj.

Schiitz P.
.,Krótkie przepisy używania słonych wód ciecho-

cińskich. Warszawa, Friedlein, 1851, w 8-ee, k. 3
e Oeena przez Natansona w Tyg. lek., 1851,

j_ .

O truciznie rybićj, wyrabiającćj się w gatunkach
ryb żyjących w Rossyi. (Tyg. lek., 1851, Nr. 32—34).

Schitzer Salomon, spółczesny lekarz
w Tarnowie. ś

Spostrzeżenia szpitalne. (Przegl. lek., 1870, Nr.
40, 47, 48).

Schulcius J., prawnik.
De contractu medici eum aegroto. Gedani, 1681,

W 4-ce.

Schultes Józef August, ur. 1773 r., doktór
medycyny i profesor przy akademii kra-
kowskaićj od r. 1806—1808. Um. 1831 r.

, Oatalogus plantarum horti botanici ©. R. univer-
Sitatis erae. Oracoviae, 1806, str. 46. 1807, 1828,
w 12-ee, z r. 1803 str. 82.
Sur les eaux minórales de Krynica au cerele de

Sandez dans la Galicie orientale, et sur leur analyse,
sur Fusage qwon en fait et sur leurs vertus módica-
les. Vienne, A. Doll, 1807, w 8-ce, str. 60.
Ueber die Mineralquellen zu Krynica im Sand.

Kreise in Ost-Galizien, iiber ihre Bestandtheile,
iiber ihren Gebrauch und iiber ihre Heilkriifte. Auf
Befehl des k. k. Galiz. Guberniums. Wien. Ant. Doll,
1807, w 8-ce, str. 62.

Schultz Hieronim, rodem z Królewca, ur.
1610 r., prawa i medycyny słuchał naj-
przód w mieście rodzinnóm, gdzie 1636 r.
został magistrem; w Bazylei 1688 r. uzy-
skał stopień doktora medycyny. W r. 1639
mianowany assesorem wydziału lekarskie-
go przy akademii królewieckićj, a w 1640
nadwornym lekarzem Władysława IV.
Um. 1660 r.

Disquisitio devertigine.
Schultz Jan, rodem z Wrocławia, lekarz

nadworny wojewody wileńskiego ks. Mi-
kołaja Krzysztofa Radziwiłła, któremu to-
warzyszył 1583 r. w pielgrzymce do Ziemi
świętćj. Um. 1 września 1583 r. w Kairze.
Por.Pielgrzymka Radziwiłła, tłom. J. Wargockiego,

str. 83 i 234.

Schultz Jerzy Piotr, doktór medycyny
i filozofii, ur. w Frankfurcie nad Odrą 1680
roku, professor w rycerskićj akademii

Schuchardt—Schwartz.

w Berlinie, przeniósł się do Torunia, gdzie
został wice-rektorem tamecznego gimna-
zyum. a około 1748 fizykiem miejskim.

Disputatio de aqua sanguinea Mariaeburgensi,
von dem in Blut verwandelten Wasser bei Marien-
burg, 1716, w 4-ce. ś

Disp. de succino marchico”aliisque naturae donis.
'Thorun, 1712.

I wiele innych pism nie lekarskich.
Por. Gąsiorowski: II, 404 Zerneke... 426.

Schultz Julian, Polonus.
De arteriae renalis subligatione, disquisitiones

physiologieo-chirurgiecae. Dorpati, typ. Laakmann,
1851, w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.
Badania fizyologiezno-chirurgiczne nad podwiąza-

niem tętnicy nerkowej. (Tyg. lek., 1851, Nr. 14—16).
Wyrznięcie śledziony u kobiety z pożądanym skut-

kiem. (Tamże, 1855, Nr. 32).

Schultz'Szymon, rodem z Torunia, uzy-
skawszy -stopień doktora medycyny r. 1650
w Lejdzie, wrócił do rodzinnego miasta,
a niebawem wsławiłsię jako uczony lekarz.
Um. 29 lipca 1679 r., przeżywszy lat 57.

Disputatio medica inaug. de seorbuto. Lugduni
Bat., e typ. Franc. Haekii, 1650, w 4-ce.
De plica explicata sive de causis, diagnosi, eura-

tione et praeservatione hujus morbi. (Miseell. acad.
natur. curios. a. 1675, 1676, str. 190). Tamże umiesz-
czał wiele innych rozpraw, jak np. o szkawlatynie,
która panowała w Polsce r. 1665, pod nazwą Purpu-
ra epidemiea maligna. 5

Por. Zernecke: 323, Lernet: Roczn. tow. przyj.
nauk. XI, 239. Zakrzewski: Geschichte des Weich-
selzopfes, str. 48. Jócher: Allg. Gelehr., Lex. 1V, 386.
Krndtel: Vars. phys. ill. str. 4.

* Schultze C. F.
Kurze Nachricht einiger besonderer Zufiille so-

wohl cinheimiseher als anderer Krankheiten welche
in Pohlen, insonderheit aber in Lithauen pfłegen*
wahrgenommen zu werden. Dresden, 1754, w 8-ce.

* Schulze J. H. :
Historia medicinae a rerum initio ad annum urbis

Romae DXXXV dedueta studio J. H. Schulzii med.
doet. et prof. pub. Altorfini.. Aecedunt tabuiae
aeneae, chronologica et indiees copiosi. Lipsiae,
apud P. O. Monath. 1728, w 4-ee, str. XXII, nieliczb.
407 i rejestr. Dedykowane Fryderykowi Augustowi,
król. Polskiemu. Na drugićj stronie kartki tytułowój
miedzioryt a następnie w nagłówku dedykacyi por-
tret króla.

* Schulze S$.
Diss. de plica polonica. Lugd. Bat. 1648.

Schumacher Karol Ernest, rodem z Bia-
łostockiego, lekarz wojskowego szpitala
w Zamościu.
De hydrope ascite. Vilnae, typ. J. Zawadzki, 1837,

W 8-ce, str. 54.

Schwamberg Ignacy, rodem ze Lwowa.
Diss. sistens diagnosin morborum pectoris specia-

lem. Vindobonae, typ. Grundianis, 1821, w 8-ce, str.
"VI, 139.

Schwantes Teofil, gdańszczanin.
De vawiolis. Vitebergae, 1742, w 4-ce, str. 56.
Schwartz Bazyli, dyplom doktorski osią-

gnął w Krakowie 28 lutego 1858 r., po-
czątkowo był lekarzem szpitalnym w Kra-
kowie, późnićj przeniósł się na Litwę.
De hydrophobia. Qracoviae, typ. univ.,

str. 48. Diss. inaug.
1835,



Schwartz—Soiborowski.

Wiadómość o uplawach. Kraków,
Friedlein, 1837, w 8-ee, str. 14.
: Opis lekarski okolic Dąbrowicy. (Tyg. lek., 1856,
vr. 26).

nakł, autora,

Choroby serca_ ze stanowiska patologicznego i te-
a Wilno, J. Zawadzki, 1856, w 8-ce,

str. 28.

Schwartz Jan Kajetan, rodem z Jarosła-
wia w Galicyi.
De vitandis sanitatis et vitae perieulis ex cibis et

potulentis. Vindobonae, typ. Gheleni, 1819, w 8-ce,
str. 44. Diss. inaug.

Schweiger Józef, rodem ze Staszowa.
Kssai sur la plique polonajse. Paris, Rignoux,

1837, w 4-ce, str. 27. These.

Schweikart Karol, rodem ze Tiwowa.
De serophulis. Vindobonae, typ. Ueberreuteri,

1839, w 8-ce, str. 24. Diss. inaug.

Schwentner Kasper.
Vade meeum chymieam albo opisanie mocy y po-

żytków lekarstw chymiekieh, oleykow, extraktow,
balsamow, soli, wodek niektórych z kruszeów, zioł
y z drzew... na wszelakie choroby tak wnętrzne jako
y zwierzchowne ku pożyt-eznemu używaniu z rozma-
itych autorow zebrane. Przez Kaspra Schwentnera,
chirurga J. W. P. Rafała L szezyńskiego w Lubczu,
d-ra Piotra Blastusa Kmity 1624, w 12-ce, str. 93.
Ded. Władysł. hr. z Ostroroga.

Sciborowski Władysław Ludwik, ur. 12
marca 1838 r. w Krakowie, średnie nauki
pobierał w liceum św. Anny; po dwuletnich
(1848—1850) studyach na wydziale filozo-
ficznym uniwersytetu Jagiellońskiego, od-
dał się naukom lekarskim i 18 czerwca
1856 r. stopień doktora medycyny, a 9 lip-
ca t. r. dyplom doktora chirurgii osiągnął.
W lipcu 1857 r. objął obowiązki lekarza
szpitala św. Aleksandra w Willanowie i ta-
kowe pełnił lat siedm; t.j. do czasu zam-
knięcia tegoż szpitala w r. 1864. Od r. 1864
stale bawi w Krakowie, przepędzając letnie
miesiące, jako lekarz zdrojowy, w Szcza-
wnicy. W r. 1865 został mianowany leka-
rzem przysięgłym przy sądach krakow=
skich. Jest członkiem towarzystwa lekar-
skiego warsz. (1858), towarzystwa lekarzy
podolskich w Kamieńcu (1864), towarzy-
stwa lekarskiego wileńskiego (1865), to-
warzystwa lekarzy galicyjskich (1869), to-
warzystwanaukowego krakowskiego(1863),
a po przeobrażeniu tegoż w akademią —
członkiem nadzwyczajnym akademii umie-
jętności. W towarzystwie lekarskióm kra-
kowskióm, do którego założenia w r. 1866
wspólnie z A, Kremerem i J. Falęckim nie
mało się przyłożył, był przez lat 11 sekre-
tarzem stałym, a następnie piastował go-
dność wiceprezesa, a w r. 1879 prezesa,
Od r. 1880 przewodniczy Komisyi balneo-
logicznój, mającćj na celu podniesienie
zdrojowisk krajowych.

Opis porodu kleszezowego z uszkodzeniem krocza.
(Tyg. lek., 1858, Nr. 4),

Toż, w Allg. med. Central-Zeitung, 1858.
Połknięcie szpilki. (Tyg. lek., 1858, Nr. 14).
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Toż, w Alig. med. Central-Zeitung, 1858.
Przegląd czynności szpit. Ś. Aleksandra w Willa--

'nowie w r. 1807. (Tyg. lek., 1853, Nr. 9—11).

Spostrzeżenia lekarskie w szpitalu will. zebrane.
Spółeierpienia oka. (Tamże, 1858, Nr. 48).
Obłęd opilczy. (Tamże, 1859, Nr. 12).
Przegląd czynności szpit. $. Aleksandra w Willa-

nowie w r. 1808. (Tamże, 1859, Nr. 27, 28, 32, 34).
Kilka spostrzeżeń dotyczących zimniey zgubnćj.

(Pam. tow. lek. warsz., T. XLII, 1859, str. 209).
Opis przypadku śmiercią nagłą zakończonego

z przyczyny niewiadomćj. (Tamże, T. XLII, 1860,
str, 433).
Towarzystwo lekarzy polskich w Paryżu. (Tam-

że, T. XLIV, 1860, str. 320. 'P. XLV, 1861, str. 348).
Przegląd czynności szpit. S. Aleksandra w Willa-

nowie w r. 1859. (Tyg. lek., 1860, Nr. 15—17).
Żywienie chorych jako Środek leczniczy przy du-

rzyeg (Typhus). (Tamże, 1860, Nr. 48).
Przegląd czynności szpit. 5. Aleksandra w Willa-

nowie w r. 1860. (Tamże, 1861, Nr. 47—49). :
Toż, w r. 1861. (Tamże, 1862, Nr. 35, 38, 39).
Krótki rys historyczny ehorób zaraźliwych i epi-

demieznych w Polsee do końca XVIII wieku. (Pam.
tow. lek. warsz., T. XLV, 1861, str. 73).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1861, w 8-ee,
str. 31.

" Spostrzeżenia lekarskie zbierane w szpitalu Willa-
nowskim. (Pam. tow. lek. warsz., T. XLVII, 1862,
str. 277).

Zmiażdżenie kończyny dolnćj, szczękościsk, zapa-
lenie stawu kolanowego, ropniea, wyzdrowienie.
(Tamże, T. XLVII, 1862, str. 277). *
Ospa przerwana zjawieniem się odry, powrót ospy,

(Tamże, T. L, 1863, str. 270).
Gruźlica płue długotrwała, ropień mózgu, śmierć.

(Tamże, T. LI, 1864, str. 304). ,
Na posiedzeniach Tow. lek. warsz. komunikował:

 Skołowacenie po ranie z ukąszenia, leczone bez-
skutecznie wycięciem blizny i zakończone śmiercią.
(Tamże, T. XLVI, 1861, str. 107).
Nowotwór wystający z oczodołu. (Tamże, T. XLVII,

1862, str. 129).
Przypadek nagłćj śmierci w pierwszym tygodniu
p(Tamże, T. XLVIII, 1862, str. 74). ,

rzebieg ospy przerwany przez odrę. (Tamże, T. -XLVIII, 1862, sty, abe 27 cd
Aleoholismus acutus. (Tamże, T. XLVIII, 1862,

str. 217).
Rady dla matek zachowania się podczas ciąży,

porodu i połogu oraz obchodzenia się z dziećmi, poda=*
ne w krótkości dla ludu wiejskiego. Warszawa, na-
kład redakcyi Ozytelni niedzielnćj, druk. J, Ungra,
1868,w12-ce, str.55, V. Ocenił $. Janikowski w Pam.
tow. lek. warsz., T. L, str. 133.

Gruźlica z przebiegiem długotrwałym i ropień
w mózgu. dc lek., 1863, Nr. 12—15),

Kilka słów o leczeniu winogronowóm (podług dzie-
la D-ra Curchod z Vevey: „Kssai thóorique et prati-
que sur la eure de raisins). (Tyg. lek., 1863, Nr. 29),

- Kilka słów o gruźlicy narzędzi moczowych. (Tam-
że, 1863, Nr. 40).

Przegląd czynności szpit. Ś. Aleksandra w Willa-
nowie w r. 1862. (Tamże, 1864, Nr. 3—5).

Listy ze zdrojowisk podkarpackich: Szczawnica,
Krynica, Żegiestów, Rabka. (Tamże, 1864, Nr. 45,
47, £9, 52).

Kilka stów o obeenym stanie zdrojowiska w Szeza=
wniey. (Dziennik literaeki, 1864).

Kilka słów o nowym rozbiorze wody mineralnój
Szczawniekiej dokonanym przez D-ra Stopezańskie-
go. (Tyg. lek., 1865, Nx.19). >>

29
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Kilka słów o narzędziach używanych do badania
Z części przyległych. (Przegl. lek., 1865, Nr.

Toż, w osobn. odb, Kraków, druk. Uniw. Jag.,
ie w 8-cee, str. 38. :

isty ze zdrojowisk galicyjskich. (Tyg. lek., 1865
Nr. 26, 43, 52), REM CH ;

Toż. (Tamże, 1666, Nr. 21, 26, 28—30, 33, 34, 37).
Przegląd czynności szpit. Ś, Aleksandra w Willa-

nowie w r. 1863, (Tamże, 1866, Nr. 41).
Wniosek w przedmiocie naukowego wyjaśnienia

świeżo zachwalanój skuteczności wdechanego po-
wietrza w czyszczalniach zakładów wyrabiająeych
gaz świetlny, przeciw krztuścowi; wysadzenie ku te-
mu komissyi z grona wydziału. (Przegl. lek., 1864,
Nr. 48). .

Poradnik dla niewiast wiejskich, jak się mają za-
chować podczas brzemienności, porodu, połogu, oraz
jak dzieci ze względu na ich zdrowie chować należy.
Warszawa, nakład Gebethnera, druk. J. Ungra,
1866, w 12-ee, str. 52.
aU saack z Krakowa. (Tyg. lek., 1866, Nr.

47).
Toż. (Tamże, 1867, Nr. 17, 29).
Szezawniea w r. 1866. (Tamże, 1867, Nr. 27).
*0wapiąca ze Szczawnicy. (Tamże, 1867, Nr.

,

Kilka słów o nowo założonóm towarzystwie lekar-
aa Lwowie. (Przegl. lek., 1867, Nr. 11, 12,

, 16).
Korespondencya z Krakowa, (Tyg. lek., 1868, Nr.

4:5).
Wiadomość o zdrojowiskach krajowych. (Kalen-

darz Wilda, 1867).
Szczawnica w r. 1867. (Klinika, 1868, T. III, Nr. 8).
Toż, w r. 1868. (Tamże, 1869, T. V. str. 11, 27).
Korespondencya ze Szczawnicy. (Tamże, 1869, T.

Vw Nr, 2; 7), ;
Kilka słów o wodzie Żegiestowskiej, jój działaniu

i zastosowaniu leczniczóm na podstawie nowego roz-
bioru chemicznego. Kraków, 1869, w 8-ce. str. 30.

Szczawnica w r. 1870. (Klinika, 1870, T. VII, Nr.
24, 25).

Listy ze Szczawniey. (Zdrojowisko, 1872, 1878).
Sprawozdanie ogólne z czynności Towarzystwa le-

kars. krak. w r. 1870, czytane na posiedzeniu do-
rocznóm Tow. lekars. w d. 3 stycznia 1871 r. przez
D-ra... Sekretarza stałego Towarzystwa. B. w. m.
ir. (Kraków, 1871), w 8-ce, str. 9.
Kilka słów o współnarodowym zjeździe lekarskim

odbytym w Wiedniu w dniach od 1 do 7 września
1873 r. (Przegląd lek., 1873, Nr. 44—46).
Prawo wywłaszczania w zastosowaniu do zdrojo-

wisk. (Zdrojowisko, 1872).
a: o Rabce i Truskaweu. (Przegl. lek.,

1874).
Szezawniea w r. 18738. (Tamże, 1874, Nr. 22, 28).
"Toż, w r. 1873. (Zdrojowisko, 1874).
Wiadomość o zdrojach w Szczawnicy (dołączona

do czasopism lekarskich, 1878, 1880).
Toż, po niemiecku, 1881.
Listy ze Szczawnicy. (Przegl. lek., 1878, 1879, Nr.

31. 1880, Nr. 26).
". Wiadomość o szczawie alkalicznój węgierskićj ze
zdrojuw Niemieckim Krzyżu (Deutsch-Kreutz). (Tam-
że, 1874, Nr. 12). ,
Wiadomość o zakładzie leczniczym dla chorych

piersiowych w Górbersdorfie w Szlązku pruskim.
(Tamże, 1874, Nr. 45—47).
Korespondeneya z Rabki. (Tamże, 1875, Nr. 27).
Kilka słów o zjeździe niemieckich przyrodników

i lekarzy odbytym w Grodźcu styryjskim od 18—24%
września 1875 r. (Tamże, 1875, Nr. 47, 49—52).

Soiborowski—Sciepura.

Kilka słów o Zakopanóm. (Tamże, 187%, Nr. 20,
22, 23, 25, 28).

Pogląd na ruch i postęp w zdrojowiskach krajo-
wych podczas pory zdrojowój r. 1864, osnuty na
sprawozdaniach ze zdrojowisk nadesłanych skreślił
i na posiedzeniu komisyi balneologicznćj d. 10 marca
1865 r. odczytał. (Tamże, 1865, Nr. 21—26).

Toż, w r. 1865. (Tamże, 1866. Nr. 20—24, 26—29).
Toż, w r. 1867. (Tamże, 1868, Nr. 22—25).
Toż, w r. 1868. (Tamże, 1869, Nr. 20, 21, 24—26),
"Toż, w r. 1869. (Tamże, 1870, Nr. 27, 29, 30).
"Toż, w r. 1870. (Tamże, 1871, Nr. 23—25, 27, 28).
'Toż, w r. 1879, 1880, 1881 i w Sprawozdaniach ko-

misyi balneologicznój. (Tamże, 1880, 1881, 1882).
Życiorys D-ra Macieja Jakubowskiego. (Rocznik

Tow. Dobrocz., 1871). ©

Życiorys D-ra Błażeja Bobrzyńskiego. (Tamże,
1871). :
Wspomnienie o ś. p. Adolfie Alexandrowiczu.

(Tamże, 1876).
F. K. Skobel, biografia. (Zdrojowisko, 1873).
F. K. Skobel, wspomnienie pośmiertne. (Tyg. ill.,

1876, Nr. 50, 51).

Wspomnienie Ś. p. Floryana Sawiczewskiego. Kra-
ków, 1877, w 8-ee, str. 12.
Przewodnik do zdrojów lekarskich w Szczawnicy.
U druk. Uniw. Jag., 1877, w 8-ee, str. VIII,

Krzeszowice jako zakład lekarsko zdrojowy wód
siarczanych. Kraków, 1878, w 12-ee, str. 151.

J. Dietl, wspomnienie poś.uiertne. Kraków, druk.
Czasu, 1878, w 8-ce, str. 26. Osobn. odb. z Roczn.
Tow. Dobr.

J. Majer, życiorys. (Tyg. ill., 1878).
A. Kremer, wspomnienie pośmiertne, Kraków,

1880, w 8-ce, str. 20. Osobn. odb. z Roczn. Tow.
Dobrocz.
A. Kozubowski, wspomnienie pośmiertne. Kraków,

druk. Qzasu, 1882, w 8-cee, str. 14. Osobn. odb.
z Roezn. Tow. Dobr.

W latach 1861—1863 umieścił w Czytelni niedziel-
nój: Opisy różnych miejscowości z okolic Krakowa.
Niepołomice, puszcza niepołomieka. Proszowice. Wy-
cieczka do Szląska pruskiego. Sulejów. Wiadomości
z nauki o zachowaniu zdrowia. Wspomnienia z Kra-
kowa. O dyamentach. Pożar na wsi i pożar w mie-
ście. X. Grzegorz Piramowicz.
Nadto umieszczał w czasopismach lekarskich bar-

dzo wiele sprawozdań z dzieł obcyeh i rozbiorów
krytycznych. Wiele także artykułów tłomaczył z ję-
zyków obcych.

Sciepura Stefan, ur. w Mińskióm 1826 r.,
nauki gimnazyalne pobierał w Słucku a le-
karskie w Charkowie. W służbie na Kau-
kazie doszedł do wysokiego stanowiska
urzędowego a w różnych sferach społeczeń-
stwa zaskarbił sobie życzliwość i poważa-
nie. Był jednym z założycieli towarzystwa
lekarzy kaukazkich, w którego łonie za je-
go staraniem powstał oddział antropologi-
czny. Badania, jakie dokonał nad czaszka-
mi znalezionemi w grobach Samtawrskie-
go starożytnego cmentarzyska, zjednały
mu uznanie u uczonych europejskich. Um.
29 czerwca 1881 r. w Abbas-"umanie.
Opyt antropołogiezeskawo izsliedowanja Makro-

kiefaliczeskich ezerepow, najdiennych G. Bojernom
w grobnicach drewniawo samtawrskawo kładbiszcza,
bliz sielenija Mchieta, w Gruzji. Kazań, tip. Mieliko-
wa, 1875, w 8-ce, str. 36, 6 tabl.



Scotus—Seidl.

Scotus Teofil, lekarz gdański, wydał:
Plieomastix. Dantisci, 1668, w 4-ce.
Por. Plouequet: VI, 545. Gąsiorowski: II, 283.
Sechkini Jan, rodem z Przemyśla, doktór

filozofii i medycyny, profesor akademii Za-
mojskićj, stopnie filozoficzne otrzymał
w Krakowie w latach 1596 i 1605. Pozo-
stawił rękopis:
Cenzura o wodzie Iwoniekićj, r. 1630, którego

część wydrukowana została w Roczn. wydz. lek., T.
IV, 371i powtórzona u Gąsiorowskiego T.II, str.

186.
Por. Muczkowski: 248, 268.
* Sódillot Ch.
Nouvelles eonsidórations sur la plique. Paris, li-

brairie módicale, 1832, w 8-ce, str. 33.

* Seefeld Alfred.
Jarosz i Jarstwo (wegetaryanizm). Przyczynki

do nauki o pożywieniu wyłąeżnie roślinnym, jako je-
dynym środku wyzwolenia się od chorób fizycznych,
moralnych i spólezesnych, słowem odrodzenia się ro-
dzaju ludzkiego. Przełożył z niemieckiego i wstępem
poprzedził Moes-Oskragielło. Warszawa, druk. J.
Ungra, 1884, w 8-ee, str. 57.

Seeland Mikołaj.
Beitrag zur Diitetik. Ueber den Einfluss der pe-

riodischen Nahrungsentzichung auf das Kórperge-
wieht und den Procentgehalt der festen Bestandthei-
le. Warschau, Gins, 1869, w: 8-ce, str. 25. Diss.
inaug,

Kilka słów o kąpielach hydroferowych i ich uży-
ciu. (Gaz. lek., T. X, 1871, str. 705—710).

Seeman Józef Antoni, ur. w Kurlandyi 27
marca 1804 r., do gimnazyum uczęszczał
w Mitawie, nauk lekarskich słuchał (1524—
1829) w Berlinie. W r. 1884 osiedlił się
w Warszawie, gdzie w latach 1837 — 1863
był lekarzem teatrów warsz. Od r. 1883
zażywa zasłużonego wczasu w wiejskióm
zaciszu.

Nonnulla de arsenici effeectu in organismum ani-
malem per experimenta in canibus instituta illustra-
ta, praecipue de mutationibus in cadavere arsenico
venenatorum. Berolini, 1829, w 8-ce, str. 27. Diss.
inaug.

Dziecię w stanie zdrowym i chorobliwym dla użyt-
ku rodziców i wszystkich, którzy się wychowaniem
dzieci zajmują. Warszawa, 1842, w 8-ee, str. XX,
168. Z rękopisu niemieckiego przełożył Frajder; oce-
nę umieścił F. Jabłonowski w Bibl. warsz., 1843, T.
IY, str. 125.
Wody mineralne w Lippspringe. (Tyg. lek., 1860,

Nr. 27, 28).
Kilka spostrzeżeń nad działaniem wody z boro-cy-

trynianem magnezyi. (Gaz. lek., T. XIX, 1875, str.
359—360).
Wann ist der Aderlass in phlogistischen Krank-

heiten mit Sieherkeit indizirt, und in welehen F'iillen
ist.er mit gleicher Sieherkeit zu unterlassen? Ein
Beitrag zur Pathologie und: Therapie der Phlo-
gosenkrankheiten.

Rękopis znajdujący się w aktach Tow. lek. warsz.
(2 arkusze).

Segel Edward, lekarz z Rzeszowa.
Winogrona jako środek leczniczy w różnych sła-

bościach. Rzeszów, Pelar, 1876, w 8-ce, str. 30.
Podręcznik sądowo-lekarski. Rzeszów, druk i na-

'kład księg. A. Pelara, 1869, w 12-ce, str. VIIi 167.
Wiadomość o tóm dziełku podał Dr. St. Janikowski
w Przegl. lek., 1869, Nr. 23. i
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Spiegelbilder aus dem drztlichen Leben. Wien
M. Perles, 1878, w 8-ee, str. 153. ;

Seger Jerzy, ur. w Nirnbergu 8 lipca
1629 r., początkowe nauki pobierał w To-
runiu, następnie kształcił się w zagrani-
eznych uniwersytetach; w Kopenhadze za-
warł ścisłą przyjaźń z Tomaszem Bartoli-
nem; doktoryzował się w Bazylei 1660 r.
W r. 1668 został fizykiem m. Torunia, od
1666 do 1673 r. wykładał przedmioty le-
karskie w gimnazyum toruńskićm; 1643 r.
powołany do Gdańska, uczył tam publi-
cznie nauk lekarskich. U trzech królów:
Jana Kazimierza, Michała i Jana III spra-
wował obowiązki lekarza nadwornego. Um.
w Gdańsku 20 grudnia 1678 r., pozostawił
bogaty księgozbiór. Wydał:
Triumphus eordis post captam de hepatis elade

duce Bartholino vietoriam. Hafniae, 1654, w 4-ce.
Toż. Basileae, 1664, w 4-ce.
De usu communium corporis humani integumento-

rum. Hafniae, 1654, w 4-ce.
Toż, tamże, 1656, w 4-ce.
De quidditate et materia lymphae Bartolinianae.

Aecedunt doetorum virorum de ea lympha epistolae.
Hafniae, 1655, w 4-ce. ;

Toż, tamże, 1658, w 4-ce.
Diss. de Hippoeratis orthodoxia in doetrina de nu-

tritione foetus humani in utero. Basileae, 1660,
w 4-08.

Exercitationes in Hippoeratis librum de corde.
Gedani, 1678, w 4-ce.

Diss. philogieco-anatomica de lacte, 1678, w 4-ce.
Oratio de vita et obitu J. Jacobi a Brunn, prof.

Basileae, 1660, w 4-ce.

De curiositate medica et medico-physica. Głedani,
1675, w 4-ce. z
Programma ad dissectionem cadaveris, 1676.  .
Synopsis physicae antiquo-novae. Gedani, 1677,

w 12-ce.
Toż, tamże, 1688, w 12-ce.
Liczne jego spostrzeżenia lekarskie przytacza Gą-

siorowski II, 281, a rozprawy zootomiczne wylicza
Adamowicz: Krótki rys ete.9.

Ob. także Starożytności polskie porządkiem abe-
cadłowym 25.

Por. Praetorius Athenae 135 — 7. Encykl. powsz.
VIII, 957.

Seidenberg Ber., Dr. med.przysłał 1819r.
w rękopisie uniw. wileńskiemu swoje uwagi
nad Tzraelitami polskimi; podaje sposób ich
oświecenia: 1) Zaprowadzić dla żydów szko-
ły początkowe osobne. 2) Starać się aby
ich modlitewniki były drukowane w języ-
ku krajowym.  -

Por. Dz. wil. 1820, I, str. 504.

Seja Józef, Galicianus Brzezanensis.
De tabe dorsali. Viennae, typis Caroli Gerold,

1817, w 8-ce, str. 59.

Seidl F. H., Dr. med., fizyk obwodowy
w Żółkwi.
Ueber die kalte salin'sche Sehwefelquelle zu Nie-

mierow im Zolkiewer Kreise des Kónizreichs Gali-
zien. Wien, Gedruckt bei A, Strauss's Witwe, 1837,
w 8-ce, str. 70, z ryc'ną.

Oeffentliche Sanititspfiege fiir die Wundirzte der
Konigreiche Galizien und Lodomevien. Lemberg, Mi-
likowski, 1843, w 8-ce, str. X, 290. zADÓ W

29*
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Seifman Piotr, ur. w Warszawie I marca
1823 r., ukończywszy nauki weterynaryjne
w Szkole weterynaryjnój warsz. 1848 r.
objął posadę kwarantannowego weteryna-
rza w Ciechanowcu 26 kwietnia 1852 r;
4 grudnia 1853 r. został asesorem wetery-
naryi w Urzędzie lekarskim gub. Augu-
stowskićj; w następnym roku w tymże sto-
pniu przeszedł do Warszawy; w r. 1858
15 lutego został referentem weterynarzem
w Zarządzie głównego Inspektora lekar-
skiego w Królestwie Polskićm, tegóż roku
21 czerwca rozpoczął wykładać w szkole
weterynaryjnój warszawskićj, a 5 grudnia
1860 r. został pomocnikiem Dyrektora tój--
że szkoły, Krom powyższych obowiązków
od1 lutego 1862 r. rozpoczął wykład poli-
cyi weterynaryjnćj i epizoocyologii w aka-
demii medyko-chirurgicznój warsz. jako
adjunkt. Od 8 sierpnia 1862 r. pełnił obo-
wiązki Dyrektora szkoły weterynaryjnej
warsz. 15 grudnia 1862 r. objął katedrę
weterynaryi w Instytucie rolniczo-leśnym
w Nowćj Aleksandryi. 29 stycznia 1865 r.
przeniesiony do Warszawy znowu wykła-
dał epizoocyologią w szkole głównój, rów-

 nocześnie uczęszczając na wykłady nauk
lekarskich. W r. 1869 uzyskał stopień le-
karza, powtórnie został Dyrektorem szkoły
weterynaryjnój warszawskićj a w uniwer-
sytecie warsz. czytał naukę o chorobach
pomorkowych jako docent. Od 1 stycznia
1874 r. został Dyrektorem Instytutu wete-
rynaryjnego w Kazaniu. W r.1879 złożyw-
szy egzamin i obroniwszy rozprawę otrzy-
mał w Warszawie stopień doktora medy-
cyny. W r. 1881 powołanym został do
Juwowa na Dyrektora mającćj się otworzyć
szkoły weterynaryjnćj, zajął się urządze-
niem tego zakładu, który dotąd pod jego
kierownictwem pozostaje.
O ospie owezćj. (Pam. tow. lek. warsz,, T. XXXIII,

1855, str. 291. T. XXXIV, 1855, str. 67).
"Toż, w osobn. odb. Warszawa, Orgelbrand, 1855,

w 8-ce, str. 70.
Nowe doświadczenie udowadniające, że płyn pę-

cherzyków grudy gorączkowój konia, zwany equina.
podobnie jak krowianka, zdolny jest zrządzić ospę
u krowy i u człowieka. (Pam. tow. lek., W. XLLV,
1855, str. 271).

Nosacizna psia i jćj zaraźliwość. (Tyg. lek., 1857,
Nr. 24).
Przewodnik dla kupujących konie. Warszawa,

1858, w 8-ce, str. 132.
Anatomia patologiczna  księgosuszu. (Tamże,

„1859, Nr. 12). :
Sprawozdanie z podróży naukowo-weterynaryjnćj

w r. 1858 i 1853 odbytój. Warszawa, druk. K. Ko-
walewskiego, 1860, w 8-ce, str. VI, 102.
Uwagi nad sposobami wychowywania i żywienia

młodego bydła w eelu wykształcenia w nićm zdolno-
ści do udoju, pracy lub wypasu. Warszawa, w druk.
J. Ungra, 1861, w 8-ce, str. 47.
0 wągrach u świń i o wpływie ich na ludzkie zdro-

wie. (Przyjacięl zdrowia, 1861, Nr. 3). eT

Seifman.

Kastracya krów przez pochwę maciczną jako ope-
racya odpowiadająca eelom opasu i mlekodajności.
(Pam. tow. lek. warsz., T. XLVI, 1861, str. 83).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1861, w 8-ce,
str. 26.
Wiadomość o wypadkach udzielania się księgosu-

Szu. Warszawa, 1861, w 8-ce, str. 40.
O mocy zaraźliwości chorób wąglikowych (karbun-

kułowych). (Tyg. lek., 1862, Nr. 22).
Kilka słów z powodu artykułu p. Vernois o środ-

kach zaradczych przeciw wściekliźnie. (Pam. tow.
lek. warsz., T. XLIX, 1863, str. 190).

Jeszcze słów kilka o środkach ochronnych przeciw
wściekliźnie. (Tamże, T. L, 1868, str. 65).
O środkach zaradczych przeciw wściekliźnie sa-

morodnćj (spontanieznój), ze zwróceniem szczególnój
uwagi na skuteczność zapobiegawczą wysamezania
(kastracyi) psów sameów. (Tyg. lek., 1863, Nr. 22).

Zjazd międzynarodowy weterynarzy w Hamburgu.
(Tamże, 1863, Nr. 45).
Urywkowe wiadomości odnoszące się do wetery-

naryi. Nosacizna, tylczak i zołzy podejrzane. (Tam-
że, 1864, Nr. 39).
Choroby karbunkułowe.

1864, Nr. 40).
Księgosusz. Zaraza płuc bydła rogatego. (Tamże,

1864, Nr. 41).
Urządzenie służby weterynaryjnej w W. Ks. Lu-

ksemburskićm. (Tamże, 1864, Nr. 42).
Nowe spostrzeżenia stwierdzające możność udzie-

lania. się księgosuszu oweom. (Pam. tow. lek. warsz.,
T. LI, 1864, str. 358).

Toż, w osobn. odb.
str. 16).
O włośniku (trichina) i o włośnicy (triehiniasis).

(Pam. tow. lek. warsz., T. LII, 1864, str. 219).
Włośnik i włośnica (Trichina et trichiniasis) ze

zwróceniem szczególnój uwagi na Środki zaradcze
przeciw tój chorobie u ludzi. Warszawa, czelonkami
A. Liefeldt, 1865, w 8-ce, str. 40, z ryc.
Sprawozdanie z kongresu międzynarodowego we-

terynarzy, odbytego w Wiedniu, w miesiącu sierpniu
1865 r. złożone Komisyi rządowóćj spraw wewnętrz-
nych i duchownych przez... delegowanego do bra-
nia udziału w tóm zgromadzeniu. Warszawa, druk.
Gaz. warsz., 1866, w 8-ce, str. 37.

Wiadomość statystyczno-historyczna o szkole we-
ug w Warszawie. Warszawa, 1866, w 4-ce,

str. 25.
Trafny sposób urządzania przeglądu mikroskopo-

wego mięsa, dla zapobieżenia chorobie trychinowćj.
(Klinika, T. II, 1867, str. 163—165). Ś
Sprawozdanie z wystawy bydła na wyspie Billan-

cour, i z kongresu międzynarodowego weterynarzy
w Zurichu. Warszawa, 1867, w 8-ce, str. 24.
O chorobie stadnój u koni rozpłodowych. Warsza-

wa, 1868, w 8-ce.
Ciałka laskowate baeteria we krwi zwierząt do-

tkniętych chorobami wąglikowemi (karbunkułowate-
mi) (Pam. tow. lek. warsz., T. XLV, 1861, str. 67. T.
LI, 1864, str. 411).
Nowotwory sieci u kotki.

str. 429).
s > u człowieka. (Tamże, T. LXTV, 1870,

str. 10),
O wściekliznie u psów. (Gaz. lek., T. II, 1867, str.

597—602, 645-—652, 661—665).
Zołzy podejrzane, nosacizna i tylczak. (Tamże, T.

IV, 1868, str. 649—652, 670—673, 703--707, T47—
751, 766—769). :
Przegląd sprawozdania z prac komisyi ustano-

wionój w celu bliższego zbadania chorób wągliko=
wych, na nadbrzeżu rzeki Szeksny. (Tamże, T. IV,
1868, Nr. 17 i 19).

Wścieklizna. (Tamże,

Warszawa, 1864, w 8-ce,

(Tamże, T. LV, 1866,



Saisser—Sórkowski.

Zaraza pyskowa i racieowa u zwierząt domowych.
(Tamże, T. VII, 1869, str. 140—150, 167—170, 180
do 184).

Narzędzia do kastracyi krów (ovariotomia) przez
cięcie w ścianie pochwy macieznój,i sposób wyko-
nywania tój operacyi. (Tamże, T. XIII, 1872, str.
673—678).

Doświadczenia, które mogłyby doprowadzić do
oznaczenia czasu wniknienia jadu wścieklizny do za-
rażonego nim organizmu. (Pam. tow. lek. watsz., T.
LXIX, 1873, str. 417).

Aklimatyzacya zwierząt. (Eneyklopedya rolnietwa,
T. I, 1873, str. 12).
Bezpłodność u zwierząt. (Tamże, T. I, 1878,

str. 116).
Choroby zwierząt domowych wewnętrzne. (Tamże,

T. I, 1873, str. 518).
Trychniny i choroba trychinowa. Warszawa, 1879.

Diss. inaug. (po rosyjsku).
Wykład o ehorobach pomorkowych (epizootiologia).

Część II. O chorobach pasożytnych i o chorobach sta-
dnych niezaraźliwych zwierząt domowych. Warsza-
wa, druk. Gaz. handlowćj, 1581, w Ś8-ee, str. XVI,
265—522, XIV i 4 tabl. litogr. w 4-ce.

Ochronienie trzody chlewnój od zakażenia się wło-
śniami, oraz wągrami.
z „Rolnika*).

Przyczynek do wyjaśnienia kwestyi wylęgania się
wścieklizny. (Medycyna, 1834, Nr. 15).

Wspólnie z ©. Hallerem przelożył dzieło Wekher-
lina: Hodowla zwierząt domowych. 2 Części. War-,
szawa. 1862, 1863. : ;

* Seisser Józef, rodem z Wiednia.
De pliea polonica. Viennae, 1770, w 8-ee, str. 28.

Diss. inaug.
Sekret wyjawiony osobliwszy, ten, za którym czło-

wiekowi rozsądnemu, chyba chcącemu, żadne złe na
świecie szkodzić nie będzie. Rzeczy pewne i doświad-
czone na dobro pospolite. Poznań, 1689, w 4-ce, str.
195.

Sekreta ciekawe y doświadczone dla użytku po-
wszechnego wydane. Warszawa, Dufour, 1772,
w 8-ce, str. 186. j

Toż, w Sandomierzu, 1782.
Toż, tamże, 1785, w 8-ce, str. 184.
Toż, Warszawa, Dufour, 1792, str. 310.
Sekreta ciekawe y doświądezone dla powszechney

wiadomości wydane. Nowa edycya. Warszawa,
w druk. wdowy Tomasz. Le Brun, 1804, w 8-ce, str.
282 i regestr.

Sekreta (Dwa) doświadezone y dziwnie skuteczne—
pierwszy do uleczenia ludzi na różne choroby utys-
kuiących—drugi na prezerwatywę bydła temi czasy
gęsto w Polsee odchodzącego, z języka angielskiego
y niemieckiego przetłumaczone a z prawdziwey ku
oyczyźnie i ziomkom swoim miłości po kolendzie kom-
munikowane róku 1747, 6 Januawi przez I. Z. R.K.
Sine fictione didici, sine invidia eommunieo. Sapien-
tiae 7,13. Warszawa, 1747, w 8-ce, str. 54.

* Semmer G.
O tworzeniu się włóknika we krwi ziemnowodnych

iptakówio powstawaniu czerwonych ciałek krwi
zwierząt ssących. Rozprawa napisana przez... dla
pozyskania stopnia doktora medycyny, opracowana
w laboratorium i pod osobistym kierunkiem prof. Al.
Schmidt w Dorpacie, przetłomaczona z niemieckiego
przez W. P. studenta medycyny uniwersytetu dor-
packiego. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego,
1875, Ww 8-ee, str. 50, 1 tabl.

* Senator H,
Patologia i terapia szezegółowa. Choroby narzą-

du ruchu. Przekład dzieła: Die Krankheiten des Be-
wegungsapparatesvon Dr. Senator H. Handbuch der
speciellen Pathologie und Therapie von Prof.Ziemssen.

Lwów, 1882. (Osobn. odb..
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Przez D-ra Wiktora Grossterna. Warszawa, druk.

Gaz. lek., 1876, w 8-ce, str. II, 276. (Biblioteka um.

lek. wyd. Gaz. lek.).

Sendel Chrystyan Daniel, rodem z Gdań-

ska, nauki lekarskie ukończył we Frank-
furcie nad Odrą 1773 r., późnićj był nau-

czycielem w gimnazyum gdańskióm.
De febre regenda. Francofurti ad Viadrum, typ.

J. Chr. Nenteri, 1773, w 4-ce, str. 20. Diss. inaug.
Por. Łukaszewicz: hist. szk. I, 425.

Seprawicki Mateusz, z Bochni, w latach
1506—1507 był lektorem astronomii w Bo-

nonii. Od r. 1506 do października 1508 wy-

kładał logikę bez żadnego wynagrodzenia,

które było mu wyznaczone dopiero pod ko-
niec 1509 r. a nawet w r. 1512 powiększo-

ne do 300 lirów, propter quam confuunt

quamplures scholares de portibus nationis

suae. Po r. 1517 wykładał chirurgią. W r.

1512 miał sobie powierzony zarząd szpitala

dla zapowietrzonych, z wynagrodzeniem

rocznóm 100 lirów, które w r. 1518 prze-
znaczył na korzyść szpitala św. Joba., S.
cieszył się sławą znakomitego lekarza; we
wrześniu 1517 r. powołał go do siebie ar- .
cybiskup z Zary, w Illiryi. W archiwum
bolońskim znajdują się tezy tegoż Sepra-
wickiego, z medycyny, teologii i logiki,
drukowane w r. 1506.

Por. Malogola: I Polaechi in Bologna str. 22—28.
Przeździecki: O polakach w Bononii i Padwie str. 8.

Serdel Kacper, lekarz poznański, sławny
ze swój dobroczynności. Umarł w Listopa-
dzie 1592 r.

Por. Monum Sarm. 463.

Seredyński Feliks, około 1820 r. był po-
mocnikiem prosektora w uniw. warszaw.;
osiadłszy w Nowóm Mieście nad Pilicą wol-
ne chwile poświęcał pracom anatomicznym,
mianowicie wyrabianiu preparatów or-
ganu słuchowego w różnych okresach roz-
woju u człowieka i zwierząt. Zbiór ten
z kilkudziesięciu okazów złożony 1859 r.
nabyty został do Warszawy. Um. 1861 r.,
przeżywszy lat przeszło 60. Opis jego prze-
robów anatomicznych znajduje się w Pam.
tow. lek. warsz. T. XXXIX, 1858, str. 22.
* Serre.
Codzienne przestrogi dla życzących sobie zęby

i dziąsła zawsze czyste i zdrowe zachować. Berlin,
1812, w 12-ce, str. 31.

Sórkowski Bolesław, ur. r. 1839 na Pod-
górzu pod Krakowem, nauki szkolne i uni-,
wersyteckie pobierał w Krakowie, gdzie
w r. 1865 uzyskał stopień doktora medycy-
ny ar. 1866—doktora chirurgii. W latach *
1865 — 1869 był asystentem prof. Gilew-
skiego w klinice chorób wewnętrznych.
W r. 1869 mianowany został prymaryu-
szem szpitala powszechnego w Brzeżanach.
W r. 1678 objął obowiązki lekarza powia-
towego w Stryju, gdzie dotąd urząd ten
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piastuje. Przewodniczy sekcyi stryjskićj
towarzystwa lekarzy galicyjskich.

. Korespondencya 0 czetwonce nagminnćj. */ (Przegl.
lek., 1865, Nr. 36, 39).
maa sądowo - lekarski. (Tamże, 1866, Nr.

; 8).
głobienie kiszki grubój w grubą. (Tamże, 1866Nr. 22—24), BO >

Przypadek sądowo-lekarski. (Tamże, 1866,Nr. 47).
Cierpienia nerwów tamujących podług D-rów Eu-

lenburga i Landois, w obec teoryi prof. Piotrowskie-
go. (Wiener med. Wochschr., 1866, Nr. 33—37, 49).
(Tamże, 1867, Nr. 25—29).

« Istota cholery podług Kloba. (Tamże, 1867).
Kliniczny wykład Niemeyera o suchotach płucnych

streścił... (Tamże, 1868, Nr. 35—38),
Zapalenie i ropienie. Spostrzeżenia i teorya Cohn-

heima streszezone przez... (Tamże, 1868, Nr. 1—9).
* Gościec części ścięgnistych czaszki, stosu kręgo-

wego, odnogi dolnćj i stawu biodrowego. (Tamże,
1868, Nr. 19—21).
Dwa przypadki wodowstrętu, z kliniki prof. Gilew-

skiego. (Tamże, 1869, Nr. 3—5).
Zastosowanie jednostajnego strumienia wody prze-

pływającego przez cewkę gutaperkową do okładów.
(Tamże, 1871, Nr. 37, 38).

Utopienie, utonięcie, czy utopienie się? (Tamże
BAN 277 PM

" Zaczadzenie, a nie morderstwo. Próba widmowa.
(Tamże, 1874, Nr, 21).

Rozcięcie tchawicy w zboczeniach gruźliczych
krtani. (Tamże, 1817, Nr. 12, 13).

Leczenie czynne gośćca ostrego w porównaniu z le-
czeniem dawnićjszćm biernóm. (Tamże, 1878, Nr. 5,6).
Teorya fermentacyjna przeziębienia, zakażenia

krwi i gorączki. (Tamże, 1878, Nr. 27, 28, 30, 31, 33,
36—38, 40—42, 44).

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw. Jag.,
1878, w 8-ce, str. 84, Ocena w Gaz. lek., T. XXVI,
1879, str. 85, 95.

Toż, po niemiecku. Stryj, 1882.
O niektórych objawach przedgorączkowych i ich

leczeniu. (Odezyt miany na posiedz. sekcyi stryjskićj
Tow. lek. galie.). (Przegl. lek., 1880, Nr. 18).

Serwiński Gwidon-Gustaw, rodem z Kal-
waryl.
Des indications de I'accouchement prómaturć arti-

fieiel et d'un nouvel instrument pour exciter les con-
tractions utórines et dilater le col. Montpellier et
Lyon, Crestin, 1871, w 8-ce, str. 57. Diss. inaug.

* Simeonis Seth magistri Antiochiae syntagma per
elementorum ordinem de alimentorum facultate ad
Michaelem Ducam Imperatorem a Lilio Gregorio Gi-
raldo Perrariense olim latinitate donatum; nune vero
per Dominieum Monthesaurum Veronensem correctum
et pene reformatum. Basileae, apud Petrum Pernam,
1561, w 8-ce, str. 142. Ded. Principi Spitikoni Jor-
dan de Zaklirzin et Melstin haeredi, palatino sendo-
miriensi, regni Poloniae senatori ete.

„ Seyfert Jędrzej,
Przypadek krwotoku macicznego. (Pam. tow. lek.

wil., T. II, 1821, str. 333—335).

Seynonis Krzysztof (Stratander).
.  Króthkieapkwypisanie iako a którem spo-
sobem ma być olejek jałowcowy pożywan, kthory ku
rozmaithym ludzkim chorobom y niedostatkom jest
bardzo pożyteczny, b. r. m. i dr. w 8-c6, k. nl. 4, dr.
gocki. (Vietor, 1546).

Toż, po łacinie, w 8-ce, k. nl. 2, str. 13. ż

Sęcki Piotr, spółczesny lekarz poznański,
ur. r. 1844 w Gniewkowie, do gimnazyum
uczęszczałw Trzemesznie, medycyny słu-

Serwiński—Siekaczyński.

chał (1856 — 1859) w Wrocławiu, późnićj
w Berlinie.
De glandulae parotidis exstirpatione.

1860, w 8-ce, str. 31. Diss. inaug.
Stan zakładu Siostr Miłosierdzia w Poznaniu. Roz-

prawą czytana na posiedzeniu tow. przyj. nauk w Po-
znaniu r. 1865, pozostaje w rękopisie.

Sidorowicz Franciszek.
Die mit dem k. k. allgemeinen Krankenhause ver-

einte k. k. Gebihranstalt fiir zahlende Schwangere,
Gebahrende und Wóchnerinnen zu Wien in ihren
Ergebnissen und Leistungen wiihrend der Jahre 1822
bis einschliissig 1825. Wien, Geistlinger, 1826,
w 8-0e, str. XVI. 82, 3 ryciny.

Dissertatio inauguralis medieo-chirurg. obstetritia
sistens conspectum rerum meliearum instituti Vindo-
bonensis puerperis solventibus dicati. Viennae, Geist-
linger, 1826, w 8-ce, str. 82.

* Siebold Henryk.
O Ainosach wyspy Jesso studyum etnologiczne

przez Henryka v. Siebolda, sekretarza legacyi nie-
mieckićj w Japonii. Przełożył D-r L. Dudrewiez.
Warszawa, A. Pajewski, 1883, w 8 ce, str. 56.

* Sieczenow I. -
Odruchy mózgowe, przełożył z drugiego wydania

a, Warszawa, nakł. Przegl. tyg. 1873,
Ww 16-ce.

Siegfried Gustaw Aleksander, ur. r. 1807
w Wiązownie, szkolne nauki pobierał
w Fomży, studya lekarskie rozpoczął
w Warszawie w r. 1829, w r. 1832 udał się
do Królewca, skąd r. 1834do Berlina, aw na-
stępnym roku do Halli, gdzie r. 1836 dy-
plom doktorski osiągnął.
De morbo infantili frequentissimo et casibus non-

nulis ozaenae serophulosae. Halis, 1836, w 8-ee,
str. 38. Diss. inaug.

Siegfried Henryk, rodem z Gdańska, nau-
ki lekarskie ukończył w Lipsku 1685 r.

De haemorrhagia. Lipsiae, 1685.

Siekaczyński Walenty Józef, ur. w Szcze-
brzeszynie 14 lutego 1806 r., szkolne nau-
ki pobierał w rodzinnóm mieście a późnićj
w Warszawie, do medycyny przykładał się
w Warszawie. Otrzymawszy 28 stycznia
1829 r. stopień magistra, udał się do Berli-
na i tam w r. 1830, dyplom doktorski osią-
gnął. Wróciwszy do kraju, wstąpił w sze-
regi wojska polskiego; w r. 1831 został de-
legowany do Ozęstochowy dla niesienia po-
mocy wojskowym podczas panującój wów-
czas cholery. Jego staraniom przy ofiarno-
ści zamożniejszych obywateli zawdzięcza
swe powstanie szpital św. Mikołaja w Czę-
stochowie, w którym przez lat sześć bez-
płatnie niósł posługę lekarską. W r. 1838
został mianowany lekarzem miasta i okrę-
gu częstochowskiego. W r. 1842, opuściw-
szy Ozęstochowę, gdzie mieszkańcy w do-
wód uznania ofiarowali mu kosztowny
pierścień, objął obowiązki lekarza powiato-
wego w Radomiu. Tu wkrótce zjednał so-
bie szacunek kolegów i uznanie publiczno-
ści. Uwzględniając opłakany stan b. szpita-
la powiatowego św. Aleksandra, wyjednał

Berolini,
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fundusz na wzniesienie obecnie istniejące-.
go szpitala św. Kazimierza. Jemu zawdzię-
cza Radom poprawę warunków zdrowot-
nych: za jego przedstawieniem zaprowa-
dzono podziemne kanały drewniane oraz
spuszczono wielki staw na Koniówce około
miasta. W r. 1855 powołany został na
urząd inspektora lekarskiego m. Warsza-
wy; po 13 latach gorliwój pracy, opuścił
w r. 1868 urzędowanie, ustępując zawiści
i przemocy. Przeniósł się do Radomia i tam
22 października 1878 r. życia dokonał.
De morbo eroup dieto. Berolini, Unger, 1880,

w 8-0, str. 43. Diss. inaug.
„ O istotach organicznych powietrze zanieczyszcza-
jących. (Tyg. lek., 1861, Nr. 24).

Projekt kontroli ruchu bydła i środka zaradczego
na księgosusz.

Projekt organizacyi służby cywilno - lekarskićj
w królestwie.
: O urządzaniu ścieków, miejse ustępowych i gra-

aTNn1.

O prawach i przepisach dotyczących oleju skalne-
go czyli nafty w różnych krajach.
O mięsie i cenie jego ze stanowiska rolniczego,

handlowego i policyjno-lekarskiego.
O zdrowiu publicznóm.
O przyczynach licznej śmiertelności z suchot płu-
cnychwRadomiu, licznych osób z okresu rozwoju
płciowego.

Sielieki A. J.
O siłach udierżiwajuszezich sustawnyja powier-

chnosti w soprikcsnowienii. Peterburg, 1882, w 8-ce,
str. 56. Diss. inaug.

Siemaszko Aleksander (Lithuanus).
De dissenteria. Vilnae, typ. B. Neumann, 1827,

Ww 8-ce, k. 3, str. 55. Diss. inaug.

Siemszycki Tomasz Angelin, lekarz wie-
luński, stopnie filozoficzne otrzymał 1618
i 1620 r.; znany z ułożenia wiersza pochwal-
nego na cześć X. Augustyna Kordeckiego,
obrońcy Ozęstochowy.

Por. Nova gigantomaehia 285 — 288. Jocher: Obraz
bibliogr. III, 476. Muczkowski: Postęp. nauk. 285.
Statut. 282.

Siennicki Stanisław, ur. r. 1801 w Brześ-
ciu litewskim, ukończywszy nauki lekar-
skie w Wilnie, wstąpił r. 1822 do służby
wojska polskiego. W r. 1831 osiadł w Płoc-
ku; r. 1838 powołany na urząd akuszera
gubernialnego, w r. 1844 mianowany został
Inspektorem urzędu lekarskiego gubernii
płockićj i na tóm stanowisku pozostał aż do
zgonu. Umarł 31 października 1866 r. Mie-
szkańcy Płocka wystawieniem pomnika
ze składek publicznych uczcili pamięć praw-
dziwego opiekuna ubogich i zacnego kraju
obywatela.

Siennik Marcin, pochodzenia niemieckie-
go (Heuwrecher), słynny lekarz i botanik
za panowania Zygmunta Augusta. Będąc
gwarkiem olkuskim, miał sobie poruczone
wymierzenie szyb górniczych, szezególnićj
w kierunku sztolni pileckićj, co też w r, 1576
z należytą dokładnością wykonał,
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Herbarz to iest zioł tutecznych, postronnych y za-

morskich opisanie: eo za moc maią iako ich używać
tak ku przestrzeżeniu zdrowia ludzkiego, iako ku .

uzdrowieniu rozmaitych chorob. Teraz nowo wedle

Herbarzow dzisieyszego wieku i innych zaenych Me-

dykow poprawiony. Przydano Alexego Pedemontana

księgi ośmiory o taiemnych a skrytych lekarstwiech.
Przyczym dosyć misternych a trafnych rzeczy y do-

świadczonych mieć będziesz Co się w tych księgach

więcey opisuje, zarazem po Epistole znaydziesz:

a gdyć czego szukać potrzeba, Regestra dostateczne

na końcu snadnieć pokażą. Kraków, w drukarni Mi-

kołaja Szarffenberga, 1568, fol., k. nl.6, str. 628, k.

nl. 51. Na odwrotnój stronie karty tytułowćj wiersz

Andrzeja Pograbiusa na herb Herborthow z Fulszty-

na. Dalej dedykacya drukarza do Jana Herbortha

z Fulsztyna, kasztelana sanockiego.
Nauka zrządzenia cyał człowieczych, tudzież spra-

wa używności ich; a iako się człowiek szkodliwym

żądzom cielesnym. sprzeciwić a bronić ma dla zdro-
wia. Kraków, 1564, w 4-ce, k. 256, spisu k. 12.

Lekarstwa doświadczone, ktore zebrał uczony le-.

karz P. Jana Pileckiego. Ktemu są przydane lekar-

stwa końskie z ćwiezeniem tego lekarza. Przydaliś-

my y figury zioł rozmaitych ku lekarstwu zzielnika-

mi dostatecznemi sprawione. Teraz znowu na świa-

tło wydane. Kraków, Łazarz Andrysowicz, 1564,

w 4-ce, k. nl. 191. Ded. Walentemu Dembińskiemu.

Nauka iako brzemienne panie sprawiać się maią,

nosząc płod; iako się też ku rodzeniu y przy rodzeniu

rządzić, Też nauka pomocnicza ktemu iako po tym

dziatki chować y choroby ich leczyć. Oracoviae, in

off. Nieolai Ostrogorscii, 1568.
Konsylium Trydeńskiego wyroki i ustawy dla ludu

pospolitego. Kraków, 1565.
Sposob a porządek słusznego modlenia według na-

uki starych uczycielow świętych. Kraków, M. Sieben-

eycher, 1566, w 8-ce. ;
Por. Lelewel: Bibl. ksiąg, I. 135. Wiszniewski: I,

31. VII, 212. IX, 207, 282. Gąsiorowski: I, 259, 343,

346. Ossoliński: Wiadomości, LI, 154, 251, 294. Bent-

kowski: 391. Arnold: Mon., 53 — 58. Maciejowski:

Dodatki... 392. Ohodynieki: III, 107.

z Sieprca Tomasz, w drugiój połowie
XVI wieku był lekarzem przy kapitule

kollegiaty św. Jana w Warszawie.
Por. Bibl. warsz. Zeszyt 196, str. 291.

z Sieprcza Wojciech, lekarz, astrolog, ka-
konik wileński, stopnie filozoficzne otrzy-

mał 1534i 1589; w r. 1583 był dziekanem

wydziału filozoficznego.
Por. Oettinger... 174.

Sierpski (Syeprcius) Feliks Łazarowicz,
już 1544 r. nauczał w wydziale filozoficz-

nym, nauk lekarskich słuchał we Włoszech

od r. 1555 do 1557; stopień doktora medy-

cyny uzyskał w Rzymie. Powróciwszy do

ojczyzny, został 1562 r. profesorem wy-

działu lekarskiego akademii krakowskićj;

wykładał aforyzmy Hippokratesa. Umarł
w Krakowie 1578 r.
Examen thematum D. Stanislai Zavacii Pici Ora-

cov. Anno Domini1563 die XIII Novembris in acade-

mia craeoviensi disputandi gratia temere produeto-

rum per D. Felicem Syepreium in eadem alma univer-

sitate Medicinae ordinarium Professorem et interea

temporis decanum, veritatis causa indagandae exhi-

bitum. (Veritas, quanihilfortius, vincat). Cracoviae,

1568, w 4-ce, k. nl. 4, jednostronnie liczbowanych 93.

Przypisane Piotrowi Poznańczykowi. Na zgromadze-
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niu akademii 21 lutego 1564 r. orzeczono, że rozpo-
wszechnienie tćj krytyki nastąpiło bez wiedzy uni-
wersytetu.

Quaestio: an medicina artium ingenuarum utilissi-
ma, adjeetione et subtractione consistens, e Graeco-
rum authorum voluminibus felicius petita quam ara-
bum, non modo triplicis ordinis rerum verum etiam
et coelestium motuum, atque adeo ipsius astrologiae
cognitionem requirens, varia et multiplici eruditione
indigeat, eamque ob rem professores suos honore
dignos et hominibus admirabiles faciat: pro subjecto
adaequato habeat corpus humanum sanabile, uni-
versimi et seeundum omnes passiones ejus considera-
tum?. Cracoviae. fol. (same tezy).

Q morowey zarazie przestroga i nauka. Kraków,
w druk. Łazarza, 1564, w 8-ce.

Por. Roczn. wydz. lek., II, 47. III, 440. Wiszniew-
ski: IX, 557.

z Sieradza Sebastian, lekarz, filozof, aka-
demik krakowski, zaszczycany przyjaźnią
Wawrzyńca Smieszkowicza, który nawet
śmierć jego opłakiwał (Elegia in funere
Sebastiani Siradii 1617).

Por. Siarczyński: Obraz wieku Zygm. III. T. II,
200. y

Sieradzki Antoni, ur. 19 stycznia 1846 r.
w Krakowie, nauki szkolne i uniwersytec-
kie odbywał w mieście rodzinnóm i tam 22
grudnia 1873 r. dyplom doktora wszech
nauk lekarskich otrzymał. Jeszcze jako
student medycyny pełnił w r. 1870/1 obo-
wiązki asystenta przy katedrze zoologii.
(prof. Nowieki). W latach 1871—1872 był
lekarzem pomocniczym w szpitalu ś. Ka-
zarza w Krakowie na oddziale chorób we-
wnętrznych przy prymaryuszu D-rze Kor-
czyńskim. Rok 1874 przepędził w Wie-
dniu, Mnichowie, Paryżu i Berlinie, do-
skonaląc się w pediatryi, Od r. 1875 miesz-
ka stale we Lwowie, gdzie pełni służbę le-
karską w szpitalu dzieci św. Zofii.

Nauczyciel w obec nagłych wypadków chorobo-
wych u dzieci. Rys hygijeniezno-dyjetetyczny. Lwów,
nakład towarzystwa pedagogicznego, 1877, w 8-ce,
str. 42, Opracowane podług dziełka Adlera.

„Sierzputowski Marceli Karol, rodemzGrło-
bikowa, stopień doktora medycyny osią-
gnął w Strasburgu 30 sierpnia 1838 r.

Questions sur diverses branches des sciences mó-
dieales. 1. Qomment distinguer le metcure soluble
dHahnemann de Foxyde noir de mercure? 2. Les
villositćs intestinales, les vaisseaux lymphatiques,
ont-ils une origine distinete de celle des veines du sy-
stóme de la veine-porte? 3. De Tissue prómaturće
du cordon dans les prósentations de PFextrómitó pel- ,
vienne du foetus. 4. De Fentero-eolite chez les en-
fants. Strasbourg, Silbermann, 1838, w 4-ce, str. 27,
Those.

Siestrzyński Jan, ur. 24 czerwca 1788 r.
w Szczebrzeszynie; wcześnie osierocony
przez śmierć ojca, ukończywszy liceum
w Zamościu, w r. 1809 przyjęty został do
galicyjskiego instytutu ekonomicznego;
żądny nauki tegoż roku udał się do Wie-
dnia i tam r. 1818 stopień magistra chirur-
giii akuszeryi otrzymał i wkróteę objął

z Sieradza—Siewruk.

obowiązki asystenta przy powszechnym
szpitalu wiedeńskim. W r. 1815 zaznajo-
mił się w Wiedniu z ks. Falkowskim, któ-
ry był wysłany kosztem rządu w celu zwie-
dzenia najznakomitszych zakładów dla głu-
choniemych. Siestrzyński, który oddawna
pracował nad teoryą i mechanizmem mo-
wy, z zapałem przyjął propozycyą ks. Fal-
kowskiego i oddał się usłudze pozbawionej
słuchu młodzieży. Zwiedziwszy zakłady
dla głuchoniemych w Lineu, F'reisingu,
Pradze, Lipsku, Berlinie, Wrocławiu,
a nadto wyuczywszy się sztuki litografi-
cznój w Mnichowie, przybył do Warszawy
r. 1817i zaraz rozpoczął służbę jako nau-
czyciel Instytutu głuchoniemych i ociem-
niałych. Równocześnie zajął się urządze-

, iiem pierwszego w kraju zakładu litogra-
ficznego, który już r. 1819 był czynny. Za.
targi, jakie miał z ks, Falkowskim w spra-
wie nauczania głuchoniemych (sam był
zwolennikiem głośnego mówienia, gdy Fal-
kowski orędował alfabet ręczny), zmusiły
go w r. 1821 do usunięcia się z instytutu.
W r. 1822, 17 czerwca, wszedł do służby
wojska polskiego, jako lekarz batalionowy
1-go pułku piechoty liniowój, W czasie
swego pobytu w Końskich, urządził wspól-
nie z dwoma oficerami, szkołę wzajemnego
nauczania podług metody  Lankastra;
w szkole tój kształciło się przeszło 80 żol-
nierzy, Umarł w Końskich 4 maja 1824 r.
Pozostawił w rękopisie:
Teorya i mechanizm mowy z zastosowaniem do

nauki czytania dla wszystkich, a do nauki wymawia-
nia dla głuchoniemych dzieci, z dodanemi oraz uwa-
gami nad sposobem uczenia tychże,

L. Jenike podał życiorys Siestrzyńskiego w Bibl.
warsz. 1846, 1II, 201—282. Piwarski umieścił wize-
runek jego w swym Kramie.

Siewruk Ludwik, ur. na Żmudzi r. 1806,
ukończywszy gimnazyum w Traszkunach
w r. 1823, tegoż roku zapisał się na wydział
prawniczy uniwersytetu wileńskiego; w ro-
ku następnym przeszedł na wydział lekar-
ski a w r. 1832 stopień lekarza klasy I
otrzymał. Już podczas studyów uniwersy-
teckich, gdy był na kursie LV, został po-
mocnikiem prosektora anatomii a w r. 1831
niósł posługę lekarską rannym. W r. 1832
mianowany był prosektorem anatomii ludz-
kićj; obowiązki te pełnił lat pięć; a nadto
w tym czasie (1834—1838) wykładał ana-
tomią patologiczną w stopniu adjunkta.
W r. 1836 — 1837 w zastępstwie chorego
prof, Bielkiewieza wykładał anatomią ludz-
ką a nadto pewien dział patologii i terapii
szczegółowćj. W r. 1838 osiągnął stopień
doktora medycyny; r. 1839 uczył anatomii
i zastępczo prowadził klinikę chorób we-
wnętrznych, W r. 1840 objął katedrę ana-
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tomii w uniwersytecie moskiewskim w sto-
pniuprofesorazwyczajnego; w latach 1848—
1850 godność dziekana wydziału lekarskie-
go piastował. Um. w Moskwie 21 czerwca
v. 8. 1093 r. na cholerę.
De graviditate extrauterina bienni. (Rozprawa

inaug. umieszczona w Collectanea medieo-chirurgica.
Vilnae, 1838, w 4-ce, str. 291—326, 2 tabl.).

Toż, w osobn. odb. Vilnae, J. Zawadzki, 1838,
w 4-ce, str. 41, 2 tabl.

De congenita epidermidis hypertrophia, duobus in
speciminibus observata, ejusque cum quibusdam mor-
bis eutaneis, ac praecipue cum the poreupineman
Anglorum, Germanis Stachelschweinmenschen, seu
cum histriciasi atque keratiasi analogia. (Protokoły
tow. lek. nioskiewskiego, 1843).
Qornu humanum na skroni kobiety. (Tamże, 1843).
Opyty nad diejstwiem maślanoj kisłoty na żywyj

żiwotnyj organizm. (Tamże).
'Wskrytije otca czetyrech synowiej głuchoniemych.

(Tamże).
Tiemnaja woda pośle skarłatiny. (Tamże).
Nieskolko słow 0 suszeznosti cholery. Moskwa,

1852, w 8-ce, str. 7.
_ Kratkoje razsużdienje o propiłaminie, kak o nowom
riedstwie pamagajuszezem w reumatizmie. Moskwa,
1853, w 8-ce, str. 21.

Ob ogniewikie i ugliewikie.—Ta ostatnia rozprawa,
równie jak i badania dotyczące cholery, umieszczone
zostały w Dzieuniku lek. moskiewskim, a także we-
szły do przekładu anatomii patologicznój Bocka, któ-
ry wydał 8. r. 1858, p. t: Rukowodstwo k patołogi-
czeskoj anatomii i diagnostikie. Moskwa, 18503,
w 8-ce, str. 827.

Skuteczne działania propylaminy w reumatyzmie.
(Tyg. lek., 1854, Nr. 4).

Por. Literaturnyj listok Moskowskich wiedomo-
stiej, 1858, Nr. 96. Adamowicz: Krótki rys... 89—91.

Siewruk Teofil, synowiee poprzedzające-
go, ur. r. 1826 w powiecie wiłkomierskim,
gubernii Kowieńskićj, do gimnazyum uczę-
szezał w Wilnie, do medycyny przykładał
się w Moskwie. Zaraz po ukończeniu nauk
lekarskich w r. 1849, został asystentem
przy klinice położniczej w Moskwie. W r.
1850 objął obowiązki lekarza przy szpita-
lach: więziennym i miejskim w Smoleńsku;
w r. 1851 został mianowany członkiem
operatorem urzędu lekarskiego w Smo-
leńsku a w r. 1870 pomocnikiem ispektora
lekarskiego tamże. W r. 1871 przeniesiony
został do Warszawy na urząd inspektora
gubernialnego lekarskiego i dotąd obo-
wiązki te pełni. Oprócz wielu artyku-
łów dotyczących kazuistyki chirurgicznej
(operacya rupturae perinaei; wypadki ope-
racyi raka na wargach, sutkach et in re-
gione axillari) umieszczonych w czasopiś-
mie Druh zdrowja ogłosił:
« Krótki opis zakładów wód mineralnych w Oiecho-
cinku. Warszawa, 1876, w 8-ce, str. 34. Praca ta,
dokonana wspólnie z chemikiem A. Fuchsem, wyszła
także w języku rosyjskim.

Swoszowice. (Medycyna, 1881, Nr. 44).

Sikora.
Etude critique sur le traiten.ent de Fuletre ron-

geant de la cornće. Paris, 1879. These.
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Sikorski Antoni, po ukończeniu gimna-
zyum w Warszawie wstąpił do b. Komisyi
spraw wewnętrznych i duchownych w cha-
rakterze aplikantai wkrótce został urzę-
dnikiem w wydziale głównego Inspektora
służby zdrowia w Królestwie Polskióm,
na tym urzędzie pozostawał przez lat kil-
ka. Po założeniu w r. 1858 Akademii me-
dyko-chirurgicznój zapisał się w poczet
uczniów tejże, a ukończywszy ją zamiano-
wanym został asystentem przy klinice po-
łożniczój, Po napisaniu i obronie rozprawy
r. 1864 otrzymał stopień doktora medycy-
ny w b. Szkole Głównej. W r. 1869 za je-
go staraniem otworzonym został pierwszy
prywatny zakład leczniczy dla dzieci przy
ulicy Solnój w Warszawie, który po kilku
latach istnienia zamienionym został na
Warszawski Szpital dla Dzieci (przy ulicy
Aleksandryi), w nim zamianowanym został
S. naczelnym lekarzem oraz Prezesem za-
rządu szpitala; które to urzędy dotąd spra-
wuje, oprócz tego jest jeszcze Akuszerem
honorowym miasta.

O eałkowitóm wycięciu jajnika (ovariotomia).
Rozprawa napisana celem pozyskania stopnia d-ra
medycyny. Warszawa, druk. Tomaszewskiego, 1864,
w 8-ce, str. 103.
Kwestya szpitala dla dzieci w Warszawie. (Klini-

ka, T. III, 1868, str. 123—125). :
Na posiedzeniach tow. lek. warsz. przedstawiał:
Dwa wypadki przetok pochwo-pęcherzowych. (Pam.

tow. lek. warsz, T. LIII, 1865, str. 127).
Leczenie krupu za pomocą wdechań z wody wa-

piennój z kwasu mlecznego a także za pomocą fumi-
gacyi z siarczyku rtęci. (Tamże, T. LXIII, 1870,
str. 226).

Qontusio abdominis u dziecka. (Tamże, T. LXIII,
1370, str. 280).
Rak nerki u 4-letniego dziecka. (Tamże, T. LXIX,

18738, str. 14).

Sikorski.
Medycyna do powszechnego użytku. IIT. Wil-

no, Zawadzki, 1861, w 8-ee.

Sikorski.
Ueber die Erscbeinungen der Ermiidung durch

geistige Arbeit bei Kindern im schulpflichtigen Al-
ter. Sdor. 104. (1879).

Sikorski L.
Ueber die Veriinderungen der Form und Structur

der Knochen unter verinderter Belastung. Greif-
swald, 1880. Diss. inaug.

Simon Arnold, ur. w maju 1794r. w War-
szawie, nauki gimnazyalne i lekarskie po-
bierał w Berlinie, i tam 13 sierpnia 1817 r.
dyplom doktora medycyny osiągnął.
De trismo recens natorum. Berolini, typ. J. Fr.

Starckii, 1817, w 8-ce, str. 50.

Simon Antoni Arnold, syn poprzedzające-
go, ukończywszy nauki lekarskie w Mo-
skwie, początkowo lat 4 był ordynatorem
w szpitalu ujazdowskim; później lat 5 prze-
bywał w Łyszkowicach jako lekarz admi-
nistracyi księstwa Kowickiego; przez osta-
tnie 11 lat życia pełnił służbęlekarską w do=
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mu schronienia starców i sierot starozakon-
nych wWarszawie. Umarł I grudnia1873 r.,
przeżywszy lat 55.

Statystyka chemiczna jestestw organicznych (p.
Dumas'a), przełożył A. Simon. (Tyg. lek., 1847, Nr.
1134,05:
ż  zaGj chorobliwym krwi. (Tamże, 1848, Nr.

8):
Wiadomość o życiu i pismach Bichata. (Tamże,

1848, Nr. 22).
"Filip Franciszek Walther z Mnichowa. (Tamże,

1850. Nr. 38).
Pogląd na oznaczenie cech charakterystycznych

okresów w historyi medycyny, przez K. Daremberg.
(Tamże, 1851, Nr. 14 — 20).
Sprawozdanie o chorobach panujących w 1859 r.

w dobrach ks. Łowiekiego. (Tamże, 1859, Nr. 11).
Medycyna ludowa czyli treściwy pogląd na środki

. ochronne, poznawanie i leczenie chorób. Poradnik
lekarski dla wszystkich stanów według najnowszych
źródeł skreślił. Warszawa, nakład Michała Gliiecks-
berga, druk J. Gliicksberga, 1860, w 8-ce, str. 360,
XVIII.

* Simmons.
O korze drzewa Angustury doświadczenia D-ra Sim-

monsa wciągnione w dziennik Medyczny londyński,
tłomaczenie Antoniego Szastra D-ra Medycyny.
Warszawa, w druk. Michała Grólla, 1791, w $-ce,
str. 40.

Simoniusz Szymon, rodem z Lukki; zmu-
szony do opuszczenia swój ojczyzny z po-
wodu zmiany religii, około 1565 r. uczył
filozofii w Grenewie i Heidelbergu, późnićj
wykładał medycynę w Lipsku; w r. 1576
przybył do Polski i za wstawieniem się
Buccelli został lekarzem przy królu Ste-
fanie Batorym. Nagła śmierć tego króla
w 1586 r. stała się przyczyną zaciętój pole-
micznój walki między Simoniuszem i Mik.
Buccellą. Simoniusz wyniósł się z Polski,
był archiatrem Maksymiliana arcyksięcia
austryjackiego, tułał się po różnych kra-
jach Huropy, aż nareszcie wróciwszy do
Krakowa umarł 1602 r. Wydał bardzo
wiele dzieł, z których ważnićjsze:

Synopsis brevissima novae theoriae de humoralium
. febrium natura, periodis, signis et euratione, eujus
paullo post copiosissima et accuratissima conse-
quuntur hypomnemata, annexa ejusdem auctoris
brevi de humorum differentiis dissertatione. Aecessit
ejusdem Simonis examen sententiae a Brunone Se:-
delio latae, de iis quae Jubertus ad explicandam fe-
brium humoralium naturam in paradoxis suis dispu-
tavit. Lipsiae, 1570.

In librum Aristotelis de sensuum instrumentis et
de his, quae sub sensum eadunt, commentarius unus.
In librum Aristotelis de memoria et reminiscentia
commentarius alter. Genevae apud. J. Orispinum,

1566, fol.
In Aristotelis libros tres de anima.
De partibus animalium proprie vocatis solidis

atque obiter de prima foetus eonformatione. Lipsiae,
1514.

Anti-Scheghianorum liber unus in quo ad objecta
Scheghii respondetur, vetera nonnulla ejus errata
ineulcantur, novaque quam plurima majora detegun-
tur. Basileae, 1570, w 8-ce.

Quaestionum dialeeticarum fragmentum in quo
examinatur tertia pars anatomes Scheghianąe. Ba-
sil., 1572, w 8-ce.

Simmons —Sinapius.

Vera et indubitata ratio periodorum, nee non con-
tinuationis, intermissionisque febrium humoralium.
Lips., 1575, w 4-ce.

Artifieciosa eurandae pestis methodus duobus li-
bris comprehensa. Lips., 1576, w 4-ee.

Disputatio de Putredine Authore Simone Simonio
Philosophiae et Medicinae que Doctore, ac Invietissimi
Potentissimique Prineipis ae Domini StephaniI Regis
Polonorum etc... personae Medito: In qua Ordine re-
futando illa prope omnia, quae nuper Thomas Era-
stus eodem de argumento seripsit: simul Aristotelis
genuina sententia longe elarius, verius, aptius, quam
ab ullo ad hane usque diem faetum sit, explieatur:
nee non plaucissime expositis Natura, Causis, Diffe-
rentiis, Aristoteleae putredinis, Dissensio inter Phy-
siologos et Medieos, evidentissime declaratur. Adie-
ctae sunt 47 theses, eodem de argumento. Oum indi-
ce praecipuarum rerum pertractatarum. Ex quo, quam
multa etiam cum physiologiae eum Medieinae theo-
remata, isti disputationi affinia, in hoe opere per-
tractentur, cognoseere primo aspeetu lector poterit.
Qracoviae, in Officina Typografica Lazari, 1584,
w 4-ce, str. 470, i rejestru k. nl. 9. Ded. Stefanowi
Batoremu.
De vi quinque amygdalarum in ebrietate. Vilnae,

1584,
Ad amieum quendam epistola. Parisiis, 1571.
Stephani Polonorum regis sanitas, vita, aegritudo,

mors. ded. A. Radivillo. Nyssae, Reinheckelius,
1587.
Commentariola medica et physiea ad aliquot serip-

ta, eujusdam Oamillomareelli Squaricialupi Plumbi-
nensis nune medicum agentis in Transsilvania.
Vawiis authoribus, Quae omnia pagella sequens minu-
tius indicabit. Satius est honeste latere, quam cum
infamia prodire in lucem. Vilnae, Impr. per Johan-
nem Kartzanum Velicen, 1584, w 4-ce, str. 75.

Responsum ad refutationem seripti de sanitate
Stephani regis, quae sub nomine N. Buceellae Cra-
cov. typ. A. Rodecii Antitrinitarii 1588 emissa est.
Olomutii, 1588, w 4-ce.

Seopae, quibns verritur confutatio, quam advocati
Nie. Buecelae chirurgi anabaptistae innumeris ca-
lumniarum purgamentis infectam postremo emise-
runt. Olomutii, 1589, w 4-ce.'
Triumphus de Marc. Squareialupo. Historia aegri-

tudinis ac mortis D. Niemeta Capit. Vars. Ded.
Alex. Kendio, Wolfy. Kovaczevio, Ladis, Samborio,
Hieron. Philipowski, Imcisori regis. Orac. Lazar.,
1583. Olaudiopoli, 1584, w 4-ce.

Bartoldi Brandesii Pistoriensis, commentarii ad
excusum et non exeusum indiecem librorum, a Camillo
primum, deinde vero a Marcello Sqareilupo, partim
seriptorum partim seribendorum, denuo aueti et multis
locis locupletati.

Por. Gąsiorowski: I, 279, 379. Dietion. portatif de
bibliographie 320. Ciampi: Notizie di mediei 11—327,
Wizerunki i roztrząsania: T. IX, 1836, 108—142.

Sinapius (Senfft) Michał Aloizy, rodem
Węgier, doktór medycyny ifilozofii, lekarz
przyboczny ks. Dominika Radziwiłła, kan-
clerza litewskiego, wydał:
Absurda vera, oceasione potissimarum quarundam

controversiarum: quae Neotericis eum Galenieis in-
te+eedunt, orbi eurioso medieorum in eompendio denuo *
exhibita. Vawrsaviae, 1693, w 8-ce, str. 147. Ded.
Ks. Józefowi Kawolowi Lubomirskiemu.
Absurda vera sive paradoxa mediea quorum.

Pars I. Theoremata et questiones eontroversas
Varias quae hodie Neotericis cum Galenieis in-
tercedunt proponit cum dissertatione nova Cap. V.
De spirituum effluviis et animae communis trans-
migratione juxta modernos Pythagoricos, Pąrs II.



Sitarski—Skobel.

Oecasione morborum  certorum septentrionalium
easdem questiones controversas ceontinuat cum dis-
sertatione de falso titulo sive falsa existentia morbi
gallici. Pars III. Continens tractatum de vanitate
falsitate et incertitudine Aphorismorum Hippoeratis.
Opus Philiatris omnibus tam incipientibus quam adul-
tis leetu jucundum utile et necessarium.. Grenevae,
Cramer, 1697, w 8-ce, Pars I, str. 116, Pars II, str.
114, Parvs III, str. 195.

Tractatus de remedio doloris, sive materia anody-
norum nee non opii: causa eriminali in foro medico.
Aceessit visio Aletho-Phili advocati, de secta et reli-
gione empiricorum Panacaeistarum. Amstaelodami,
1699, w 8-ce.

Epistolae ad medicos Batavos, aetatis suae claris-
simos, seriptae. Rękopism ten znajdował się w bi-
bliotece nieświeżskiej.

Por. Gąsiorowski: If, 317.

Sitarski Tomasz, z Rostoka.
De examine infantum in morbis, eorum diagnosi,

cura nee non prognosi. Vindobonae, typ. Ueberreiter,
1839, w 8-ce, str. 49. Diss. inaug.

Skabiczewski B.
Q nerwach (ekseytomotoryjnych) przyspieszają-

cych ruchy serca. (Pam. tow. lek. warsz., 1882, str.
855—868).

Skalkowski.
O działaniu wyciągu szaleju (extr. belladonnae)

i atropinu. (Dwutyg. med. publ., 1877, str. 115.

Skalski, ur. r. 1793 w Woli mereszczyń-
skićj na Podlasiu, do gimnazyum uczęsz-
czał w Lublinie, nauk lekarskich słuchał
od r. 1815 w Warszawie; otrzymawszy r.
1820 stopień magistra medycyny, został
mianowany lekarzem obwodu zamojskiego.
Dyplom doktorski osiągnął w Wrocławiu
14 sierpnia 1830 r.
De plica polonica. Vratislaviae, typ. G. T. Korn,

1830, w 8-ce, str. 26.

Skałkowski Wład., niegdy lekarz w szpi-
talu wiedeńskim.
Wody mineralne w dobrach ces. król. kamery

w Truskawcu w Galiecyi. Lwów, 1357, w $8-ce,
str. 63.

Skarbimierski, ze Skarbimierza Kacper,
doktór filozofii i medycyny, professor
w akademii krakowskićj w drugićj połowie
16 wieku napisał Hpistolae alchymicae,
które w rękopiśmie znajdowały się w bi-
bliotece Załuskich.

Por. Cuvier: hist. nauk. przyr. II, 296. Gąsiorow-
ski: I, 299.

Skawiński Stanisław, syn Stanisława,
rodem z Krakowa, stąd Stanisławem z Kra-
kowa zwany, doktór medycyny, professor
teologii i astronomii w akademii jagielloń-
skićj, proboszcz kościoła św. Jadwigi na
Stradomiu, kanonik zwyczajny grobu Je-
rozolimskiego, słynny kaznodzieja, stopnie
filozoficzne uzyskał w Krakowie 147711476;
w r. 1486 był dziekanem. Umarł 5 marca
1527 r.

Por. Muczkowski: Lib. promot. 74, 81, 88, 95, 96.

Skiba Jan, rodem z Ukrainy.
Diss. inaug. zootomiea de osse hyoideo uri. Vil-

nae, typ. J. Zawadzki, 1834, w 8-ce, str. 31, 1 tabl,

„ wersytetu.
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Skibiński Ferdynand.
Poradnik dla akuszerek przy poznawaniu i bada-

niu ciąży, jako też udzielaniu prawideł zachowania
się niewiast w czasie ciąży. Lwów, nakł. i druk, Po-
remby, 1867, w 8-ce, str. 74.

Skibiński, lekarz w Czerniowcach.
Merkwiirdige Beckenyverengerung. (Wien. med.

Presse, 1877, Nr. 41). Ocenił Wł. B. w Przegl. lek.,
1877, Nr. 43,

Skiwski Szymon, ukończywszy nauki le-
karskie w Wilnie, objął 1788 r. kanonikat
doktora medycyny przy kapitule gnieźnień-
skićj; 1809 r. wydalił się za granicę i tam
we dwa lata życia dokonał. Był on ostat-
nim lekarzem przy kapitule gnieźnieńskiej.

Por. Gąsiorowski: Rozprawa, str. 25. Korytkow-
ski: Prałaei i kanonicy ILI, 521.

- Sklarek Wilhelm, (Posnaniensis) żyd, ur.
1836 w Raszkowie w poznańskióm, gim-
nazyum ukończył w Ostrowie, medycyny
słuchał od r. 1854 w Berlinie.
De respirationis frequentia dissectis nervis laryn-

geis. Berolini, 1858, w 8-ce, str. 32.

Skobel Franciszek Kazimierz, ur. w War-
szawie 1806 r. nauki gimnazyalne i filo-
zoficzne pobierał we Lwowie, lekarskie
wWiedniuiKrakowie.Uzyskawszy stopień
naukowy w r. 1881 został lekarzem polo-.
wym. w artyleryi wojska polskiego.  Roz-
prawę na stopień doktora medycyny obronił
w Krakowie 1833 r. a w roku następnym
został professorem patologii i terapii ogól-
nój, oraz farmakodynamiki i (późnićj) far-
makognozyi, które to nauki z wielkim po-
żytkiem uczniów do 1876 r. wykładał,
W tym przeciągu czasu sześć razy piasto-
wał urząd dziekana wydziału lekarskiego
a nadto 1870 r. wybrany był rektorem uni-

S. był członkiem wszystkich
towarzystw naukowych krajowych i nie-
których zagranicznych a w oddziale nauk
przyrodniczych i lekarskich towarzystwa
naukowego krakowskiego długie lata pia-
stował urząd przewodniczącego. S. należał
do założycielów i najezynniejszych współ-
pracowników „Rocznika wydziału lekar-
skiego w uniwersytecie jagiellońskim*; był
także jednym z założycielów „przeglądu
lekarskiego*, który stale swemi pracami
zasilał. Języka ojczystego gorący miło-
śnik i światły znawca, wszystkich sił przy-
kładał do ochrony jego czystości. Um. 25
listopada 1876 r.
Oommentatio medico-praetica sistens conspectum

medicaminum et methodorum tractandae syphilidis
sine hydrargyro. Cracoviae, typ. D.E. Friedlein,
1831, w 8-cee, str. 145. s
O chorobach właściwych rozmaitym narodom kuli

ziemskićj. (Pam. powszechny nauk i umiejętności.
Kraków, 1835). ą

O pojęciu choroby ze stanowiska filozofii natury.
Kraków, druk. Friedleina, 1837, w 8-ce, Str. 37,
Osobn. odb. z Pam. nauk.
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Wspomnienie o życiu i pracach naukowych R. J.
Czerwiakowskiego, niegdyś professora nauk lekar-
skieh w szkole głównćj krakowskiśj. (Roeznik wy-
BEGG 00 w Uniw. Jagiell., T. I, 1838, str.

O użyciu lekarskióm wody morskićj, (Tamże, T.
III, oddz. 2-gi, 1840, str. 67—186).
Wpływ medycyny na oświatę rodu ludzkiego.

(Roezn. tow. nauk. krak., 1848, Poez. 2, T. II, str. 13).

Wiadomość o stanie wydziału lekarskiego w szko-
le głównój krakowskićj za rządu austryackiego.
(Roczn. wyd. lek., T. V, 1842, str. 139—186).

Projekt do farmakopei dla szpitalów W. M. Kra-
kowa. (Tamże, T. V, Odd. 2-gi, str. 3—56).

O wodach lekarskich robionych w porównaniu
z rodzimemi. (Tamże, T. VII, odd. 2-gi, 1844, str.
213—384).

Wiadomości o stanie wyd. lek. w szkole w głó-
wnój krakowskiój od r. 1809 do 1817. (Tamże, T. VI,
1843, str. 22—97).
Na co nauki przyrodzone, z wyłączeniem anato-

mii i fizyologii człowieka, przydać się mogą lekarzo-
wi. (Roezn. tow. nauk. krak., Pocz. 2, T. V, 1850,
str. 543).
Wykład farmakomorfiki i katagrafologii. Kra-

ków, druk. Uniw., 1851, w 8-ce, str. 420, X.

dE Fryd. Hechella. (Roczn. tow. nauk. krak.,
1852, XXII, 118—134).
Obrazki wód podgórskich. Kryniea, Bardyów, Że-

Say Zulin. (Tamże, 1858, Pocz. 3, T. I, str. 145—

Obraz czynności komisyi balneologicznój dokona-
nych w r. 1858, Kraków, druk. Uniw., w 8-ce str. 23.

Krótka wiadomość o wodach lekarskich w Rabee.
Jaszezurówka w Tatrach. (Roczn. tow. nauk. krak.,
Pocz. 3-ci, T. III, 1859). zo
Pogląd na stan zdrojowisk krajowych. (Tamże,

1860, Pocz. 3-ci, T. IV).
Przemowa na pierwszóm zgromadzeniu balneolo-

ACT Kraków, druk. Uniw., 1860, w 8-ce,
str. 12.
O równoważnikach farmakodynamicznych dla głó-

wnych składników wód lekarskich. (Roczn. tow.
nauk. krak., 1861, Pocz. 3-ei, T. V, str. 408—449).

Krótka wiadomość o wodach lekarskich Cygiełec-
kich, mianowicie o tamtejszćój szczawie słono-alka-
licznój. (Tamże, Pocz. 38-ci, T. VII, 1862, str. 24— 48).
Towarzystwo lekarzy polskich w Paryżu. Wiado-

mość podana przez... (Przegl. lek., 1862, Nr. 16, 18,
20—27).
Wiadomość o dziele J. Orkisza p. t. Zdroje lekar-

skie w Salzbrunn i Szczawnicy. (Tamże, 1863, Nr.
6—10).
Rzecz o działaniu i skutkach zimna w ustroju czło-

wieczym, miana przed uezniami wydziału lekarskie-
go w Uniw. Jagiell. w d. 415 grudnia 1862 r. (Tam-
że, 1863. Nr. 24—26).

Gleichenberg w lecie 1863 r. Wspomnienie z po-
bytu tamże w miesiącu Sierpniu 1863 r. (Tamże,
1864, Nr. 1—98).
Wody lekarskie w Szląsku rakuskim w r. 1864.

(Tamże, 1864, Nr. 44, 51, 52. 1865, Nr. 1, 3, 5, 6).
Sprawa rozmnażania kinowców. (cinchonae) i jój

koleje. (Tamże, 1866, Nr. 17—21).
Towarzystwo lekarzy polskich w Paryżu. Wiado-

mość podana. (Tamże, 1868, Nr. 34—37).

Słownik łacińsko-polski wyrazów lekarskich. Kra-
ków, druk. Jaworskiego, 1868, w 8-ce, kolumn 690.
Praca dokonana wspólnie z A. Kremerem. 5
Żywot Sebastyana Girtlera. (Roczn. tow. nauk.

kiale, Pocz. 3-ci, T. VIII, 1869).
Toż, w osobh. odb. Kraków, druk. Uniw., 1869,

w 8-ce, str. 47.

Skobel-Skórczewski.

O zepsuciu języka polskiego. (Roczn. tow. nauk.
krak., 1870, T. XVIII).

Projekt zaprowadzenia statystyki lekarskićj w kra-
ju naszym. Rzecz czytana d. 138 września 1869 r. na
pierwszóm posiedzeniu publicznóm podczas zjazdu
lekarzów i przyrodników pols. w Krakowie. (Przegl.
lek., 1870, Nr. 28—30).
Jaworze w r. 1871. Rzecz czytana na posiedzeniu

oddziału nauk przyrodniczych i lekarskich Tow.
nauk. krak., d. 11 listopada 1871 r. (Tamże, 1872,
Nr. 2, 4).

Dr. Franciszek Kostecki, drugi z kolei prof. kliniki
lekarskićj w szkole głównój krakowskićj. (Tamże,
1874, Nr. 5—7).

Jerzy Chrystyan Arnold.
(Tamże, 1874, Nr. 12).

Dr. Ludwik Gąsiorowski.
(Tamże, 1874, Nr. 19).

Dr. Józef Jakubowski. Szkie biograficzny. (Tam-
że, 1874, Nr. 35).

Dr. Ludwik Bierkowski. Szkie biograficzny. (Tam-
że, 1874, Nr. 37), |

Pamiętnik otwarcia szkoły głównćj w Zagrzebiu
dnia 19 października 1874 r. (Tamże, 1874, Nr. 49
do 52).

Rzut oka na dziela polskie w przedmiocie farma-
cyi. (Tamże, 1876, Nr. 29, 31—35).
O skażeniu języka polskiego w dziennikach i in-

nych pismach osobliwie w Głalieyi spostrzeżenia
iuwagi. Poczet III. Kraków, nakł. D. E. Friedleina,
druk. Uniw. Jag , 1877, w 8-ce, str. VI, 1 nl. i 175.
Nadto brał udział w opracowaniu Eneyklopedyi

powszechnćj Orgelbranda i przełożył: dzieło Rich-
tera.

Skobel Stanisław.
Z oddziału chorób skórnych i wenerycznych D-ra

Zarewicza lek. ord. w spitalu $. Ducha w Krakowie.
Nowy sposób leczenia kłykcin wilgotnych za pomocą
rozcieku azotanu srebrowego i cynku litego. (Tamże,
1877, Nr. 59—41).
Z kliniki chorób wenerycznych skórnych prof.

D-ra Rosnera. Przypadek wrzodów gruźliczych
w gardle. (Tamże, 1881, Nr. 49, 51. 1882, Nr. 47).
Przypady w rdzeniu przedłużonym u chorego do-

tkniętego kiłą wczesną. (Tamże, 1882, Nr. 39). Uwa-
gi Adamkiewicza nad tym przypadkiem. (Tamże,

Szkie biograficzny.

Szkie biograficzny.

- 1882, Nr. 14).
Skórczewski Bolesław, ur. 13 czerwca

1848 roku w Krakowie, nauki gimnazyal-
ne i uniwersyteckie odbywał w mieście
rodzinnóm i tam 20 stycznia 1876 roku dy-
plom doktorski otrzymał.  Zwiedziwszy
w celu naukowym ważniejsze zdrojowiska
i uzdrowiska w Europie, od r. 1876 letnie
miesiące przepędza jako lekarz zdrojowy
w Krynicy; zimą w Krakowie oddaje się
płodnój pracy naukowo-literackićj.
Wpływ prądu przerywanego na obrzęki śŚle-

dziony i na zimnicę. Z kliniki lekarskićj prof. Kor-
ae w Krakowie. (Przegl. lek., 1875, Nr. 48
0 .

Toż, po niemiecku. (Wiener med. Woeliensehr.,
1876, Nr. 21—23, 29—31).
Pokrzywka podczas zimniey. (Przegl. lek., 1876,

Nr. 24, 25).
Białaczka leukaemia. Na podstawie najnowszych

prac skreślił... (Tamże, 1877, Nr. 10, 11, 18).
Razy śledziony ludzkićj. (Tamże, 1877,

da .

Porkktnia opuszkowe postępujące. (Progressive
Bulbir-Paralyse). Skreślił na podstawie najnow=
szych prac Dr... (Tamże, 1877, Nr. 34, 35).



Skórkowski—Skoryna.

O wpływie ciepłoty wód lekarskich na chyżość ich
chłonienia w przewodzie pokarmowym. Rzecz odezy-
tana w d. 22 marca 1877 r. na posiedzeniu komisyi

A w Krakowie. (Medycyna, 1877, Nr.
, 21).
Próba oznaczania ogólnćj ilości krwi i ciałek krwi

u ludzi, w celach klinicznych. Z kliniki prof. D-ra
Korczyńskiego. (Rozpr. i spr. z pos. wyd. mat. przyr.
akad. um., T.IV, 1877, str. 177—189). (Pam. tow.
lek. warsz., T. LXXIII, 1877, str. 518).

O związku między chłonieniem wód lekarskich
a wydzielaniem moczu. (Tamże, T. LXXIII, 1877,
str. 189—220).
Przyczyny i wywód chorobowy niektórych postaci

zwątlenia (atonii) żołądka i jelit, oraz leczenie tego
cierpienia w Krynicy. (Tamże, T. LXXLV, 1878, str.
372—429. Przegl. lek., 1878, Nr. 12, 13).
O zachowaniu się tętnie i żył pod wpływem stru=

mienia gazu kwasu węglowego. (Rozpr.i spr. z pos.
wyd. mat. prz. akad. um., T. V, 1878, str. 35—70).

Listy balneologiczne. (Przegl. lek., 1878, Nr. 4, 5,
6, 10, 11).
O kąpielach borowinowych. (Pam. tow. lek. warsz.,

T. LXXV, 1879, str. 328—401).
Kartki z wycieczek balneologicznych.

Tyrol. (Zdrowie, 1879, Nr. 3, 5, 7, 12—17). :
Dyjetetyka kąpielowa czyli nauka, jak zachować

się należy, podczas leczenia w zdrojowiskach. (Tam-
że, 1880, Nr. 2—11).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. M. Ziemkie-
wieza i W. Noakowskiego, 1880, w 8-ce, str. V, 355
i XX. Oeenił K. Grabowski w Przegl. lek., 1880, Nr.
29, G. Friische w medycynie, 1880, Ni. 40.

Bóle głowy. (Cephalalgia, Caphalaea, Hemierania,
Migraine) ich przyczyny, rozwój i leczenie. (Medycy-
na, 1881, Nr. 17, 18, 20, 22—24).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1881, w 8-ce,
str. 30.
Przyczyny i rozwój niektórych postaci uporezy-

wych biegunek oraz ich leczenie w Krynicy. (Medy-
cyna, 1881, Nr. 35, 36, 40—42, 44).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1881, w 8-ce,
str. 25.

Spostrzeżenia nad nerką wędrującą. (Przegl. lek.,
1882, Nr. 1, 2).

Spostrzeżenia nad niektóremi zaburzeniami pow-
stałemi pod przewlekłym wpływem zakażenia mala-
ryjnego oraz sposób leczenia tych cierpień w Kryni-
cy. (Pam. tow. lek. warsz., 1882, str. 1—88).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. K. Kowa-
lewskiego, 1882, w 8-ce, str. 88.
Przewodnik dla chorych udających się do Krynicy.

Kraków, nakład autora, druk. A. Koziańskiego, 1888,
w 8-ce, str. 96, 2 mapki i plan. ć

Klimatologia Krynicy, jako zakładu zdrojowo-ką-
pielowego. Kraków, 1883, w 8-ee, str. 118, tabl.
litogr.

Skórkowski Antoni, z Babina, późnićj
z Medowatćj.

Kilka słów o użyciu siarku rtęci (aethiops minera-
lis) w leczeniu cholery. (Gaz. lek., T. XIII, 1872,
str. 765—766). - )
Wypadek ciąży zewnątrzmacicznój z zejściem

śmiertelnóm. (Tamże, T. XIV, 1378, str. 129 — 183).
Czarna choroba Hippokratesa. (Tamże, str. 276

do 278).
Szczękościsk noworodka uleczony za pomocą apo-

morfiny. (Tamże, str. 285—388).
O dziedziczności epilepsyi i niektórych zboczeń

układu nerwowego sztuką wywołanych. (Tamże, T.
XX, 1876, str. 33—35).
O błędach w rozpoznawaniu wędrującćj wątroby:

(Tamże, str. 145—147).

Qzechy,
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O nowóm zastosowaniu doraźnego rozszerzenia
cewki moczowej u kobiet w celach dyagnostycznych
i leczniczych. (Tamże, str. 164 —166). :

Praktyczne wskazówki o zachowaniu się źrenie
pod wpływem środków znieczulających. (Tamże, T.
XX, 1876, str. 289—291).
Kilka wypadków zimnicy przepuszczającćj z ty-

pem przewrotnym (typus inversus). (Tamże, T. XXI,
1876, str. 152—156).
O dochodzeniach otrucia kwasem pruskim na zwło-

kach. (Tamże, str. 263—265).
Oprzeziębieniu. (Tamże, T. XXII, 1877, str. 1.

do 6). t
O naroślach kuprowych czyli t. z. teratomatach.

(Tamże, T. XXIX, 1880, str. 207—209).
Przypadek nagłój utraty wzroku wskutek wstrzy-

mania się odpływu miesiączkowego. Uwagi dołączył
S. Kośmiński. (Medycyna, 1877, Ńr. 20).
Przyczynek do nauki o wpływie pór roku na ustrój

i zdrowie. (Zdrowie, R. II, 1879, Nr. 5).
O chorobach wspólnych zwierzętom i ludziom.

(Tamże, 1879, Nr. 11).
Mózg i praca umysłowa. (Tamże, 1879, Nr. 23).
O gorączce. (Tamże, 1880, Nr. 9).
Kilka słów o naszych ementarzach pod względem

sądowo-lekarskim. (Medycyna, 1879, Nr. 9).
List otwarty do redakcyi Przeglądu lekarskiego

w Krakowie. (Przegl. lek., 1880, Nr. 27).
O samorodztwie. (Wędrowiec, 1881, str. 5, 26).
Dzieje kory chinowćj. (Tamże, 1882, T. II, str. 34).
3 Daxwinie i Darwinizmie. (Tamże, 1882, str. 114,

133).
O potwornościach. (Tamże, 1882, str. 214, 247).
Choroby duszy i odpowiedzialność moralna. Wil-

no, 1881, w 8-ee, str. 38. (Wydawnietwo H. Orzesz-
kowój:i Sp., XIV).

Skorkowski Feliks Saryusz, ur. r. 1853
w Wielkićej Woli, w powiecie Opoczyń-
skim, do gimnazyam uczęszczał w War-
szawie (1863—1868), później w Krakowie
(1868 — 1870). Nauk lekarskich słuchał
(1881 — 1873) w Krakowie, następnie
w Wrocławiu (1873—1874) i znowu w Kra-
kowie, gdzie w r. 1876 dyplom doktorski
osiągnął. Odr. 1875 do marca 1877 roku
pełnił obowiązki asystenta przy katedrze
anatomii opisowój w Krakowie; następny
rok pracował w szpitalu powszechnym
w Wiedniu. W r. 1878 mianowany zo-
stał asystentem przy katedrze fizyjologii
wszechnicy Jagiellońskiej; obowiązki te
pełnił do października r. 1879, gdy zmu-
szony stosunkami rodzinnemi objął zarząd
majątku rodzinnego Wielkiej Woli, gdzie
dotąd pozostaje. W latach 1878—1879 był
sekretarzem towarzystwa lekarskiego kra-
kowskiego.

Skorulski Antoni, Jezuita, profesor fizyki
w akademii wileńskićj, sanitatis consilia-
rius et academiae syndicus.

Por. Gąsiorowski: IL, 35.

Skoryna Franciszek, rodem z Połocka,
ukończywszy nauki lekarskie w akademii
krakowskićj, wydał w Pradze 1517 r. bia-

toruski przekład pisma św. a w Wilnie

1525 r. Apostoła, w domu Jakóba Babicza,
burmistrza; jest to pierwsza książka kiry-
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licą w białoruskim języku drukowana
w Wilnie.

Por. Wiszniewski: VIII, 407, 466.

Skowroński Włodzimierz.
Ze szpitala dziecięcego Franciszka Józefa w Pra-

dze czeskićj. Z oddziału lekarza ordynującego D-ra
B. Neureuttera. O jednoczesnóm wystąpieniu dwóch
ostrych osutek. (Przegl. lek., 1877, Nr, 24. 26).

* Skrzeczka.
Choroby umysłowe w stosunku do nauki o poczy-

talności. Przełożył z niem, A. J., Cohn, przejrzał i po-
prawił przekład pod względem lekarskim Dr. Stan.
Chomętowski. Warszawa, staraniem i nakł. redak-
cyi bok umiejęt. prawnych, 1874, w 8-ce,
str. 62.
Skubowicz Władysław, ur.1885r. w Dem-

blinie, medycynę ukończył w Charkowie,
początkowo (przez 7 lat) był lekarzem woj-
skowym, następnie wstąpił do służby ey-
wilnćj i objął kierownictwo szpitala św.
FKazarza i starozakonnych w Zamościu.
Um. 25 stycznia 1878 r.

Skulski Szymon, od r. 1817 był lekarzem
w dywizyi strzelców konnych wojska pol-
skiego; w r. 1830 był ozdobiony znakiem
honorowym. Promował się w Krakowie
1802 r.

Por. Roczn. wyd. lek. VIII, 163. Roezn. wojska
polsk. 1818, 1830.

Skwierniewiecki inaczćj Skwierniewita
Stanisław, stopnie filozoficzne uzyskał
w Krakowie 1563 i 1566 r., medycyny słu-
chał we Włoszech, profesor akademii, le-
karz Jana Zamoyskiego. W r. 1581 udał
się do obozu królewskiego w Moskwie dla
niesienia pomocy lekarskićj, bawił przy
wojsku wiele lat, bo jeszcze 1594 r. wzywa-
ny był do powrotu na katedrę.

Por. Oettinger... 194.

Slapa Teofil, lekarz.
Enumeratio plan'arum venenatarum phaneroga-

micarum Galiciae. Vindobonae, 1845, w 8-ce, str. 26.
Diss. inaug.

Sledzianowski Jan, lekarz Anny księżnej
Ostrogskićj, stopnie filozoficzne uzyskał
w Krakowie 1596 i 1601 r.

Por. Oettinger... 2351.

Sleszkowski Sebastyan, ur. r. 1569 w Wie-
luniu; uzyskawszy stopnie filozoficzne (ma-
gistra i doktora) w Krakowie r. 1612, udał
się do Włoch i tam przykładał się do nauk
lekarskich. Powróciwszy do ojczyzny, z0-
stał w r. 1620 nadwornym lekarzem Szy-
mona Rudnickiego, biskupa warmijskiego,
a po jego śmierci około 1630 r. powołany
był na lekarza przybocznego i sekretarza
przy Zygmuncie III. Umarł 7 maja 1648 r.
w Kaliszu, gdzie już od r. 1628 r. przeby-
wał. S. zjednał sobie u spółczesnych powa-
żanie jako lekarz uczony. Głośny był ze
swój niechęci ku żydom, szczegolnićj Aa-

-_ ron z Lublina i Jakób z Bełżyce byli przed-
miotem jego pocisków.

Skowroński—Sleszkowski.

Vaticinia ex natura et moribus deprompta de anno
1612, 1618 aliisque sequentibus. Oracoviae, in off.
Nie. Lobius. Kemp'nii, 1611, w 4-%e, k. 38. Ded.
Mik. Komorowskiemu. i

Praxis phlebotomiae seu venae sectionis tam uni-
versalis quam partieularis libris duobus eompre-
hensa, qua aditus facillime aperitur ad omnes mor-
bos, qui a sanguine ortus sui primordia dueunt, eu-
randos. Craeoviae, apud haered. Jac. Siebeneycher,
1615, w 12-ce, k. 8, 114, 12. Ded. Alex. Komorow-
skiemu.
Opera medica duo; unum praxis phlebotomiae qua

aditus facillime aperitur ad omnes morbos tam in-
ternos quam externos qui a sanguine ortus sui pri-
mordia ducunt, curandos. Alterum de febribus liber,
non solum medieis ad curandum, verum etiam reliquo
omni hominum generi ad praecavendum apprime uti-
lis ac necessarius. Cracoviae, typogr. Stanislai Gter-
mański, 1616, w 8-ce, k. nl. 12, k. l. 114, spisu k. nl
12, i1. 85. Ded. Sig. Forgach. ż

Toż. Oracoviae, in chaleographia Antonii Wosiń-
ski, 1617, w 8-ce, k. nl. 12, liczb. 114, spisu nl. 12,
liezb. 85. Ded. Christoph. Berzevvie. Widziałem
przypisy Hier. Ossolińskiemu opatowi koprzywnie-
kiemu, Zyg. Grudzińskiemu, Stan. Potoekiemu.
Tetras operum medicorum. De natura venenorum,

de praeservatione a venenis, per medicamenta, et de
praeservatione universali a venenis, quae extrin-
secus ab animalibus inferuntur. Ex doetissimorum
mediecorum assiduis vigiliis, et aceurata theoriae et

"praxis obseryatione, elucubrata, non solum medicis
et philosophis, verum etiam omni hominum generi,
"maxime vero pr.ncipibus, magnatibus, divitibus. et
qui inimieos habent, ad praecavendum utilis ae sum-
mopere nezessaria. Auetore 8. S.. Oracoviae in
Chaleographia Matth. Andreovien, 1618, w 8-ce.
Ded. Stan. Radziejowski.

"Toż, Cracoviae, Math. Andreov., 1619, w 8-ce, k.
nl. 21, liezk. 167. Ded. Konstantemu Korniaktowi.

Toż, p.t. Incomparabilis thesaurus alexiterieus,
in quo sceilicet remedia seleeta, diu et multum proba-
ta, nee non facile euivis parabilia, contra omnis gene-
ris venena mortifera tam intus sumpta quam extrin-
secus illata, proponuntur. Non solum medicis et phi-
losophis verum etiam omni hominum generi, maxime
vero principibus, magnatibus, divitibus et qui inimi-
cos habent ac denique omnibus aliis, cujuseunque
fortunae aut eondieionis hominibus, casu aliquo infe-
liei, inseitione, intoxicatis, ad expugnanda venena
utilis semperque in manibus habendus. Brunsbergae,
chaleograph. Georg. Sehoenfels, 1621, w 8-ee, k. nl.
8, liezk. 271. (Na odwrotnćj stronie karty tytułowćj
herby miast księstwa pruskiego: Torunia, Elbląga,
Gdańska, Królewca. Ded. proconsulibus et eonsuli-
bus tychże miast.

Odkrycie zdrad, złośliwych ceremoniy, tajemnych
rad, praktyk szkodliwych rzeczypospolitey, y stra-
szliwych zamysłow żydowskich. Także: wytknienie
niektórych pomoeników żydowskich. Przytym zdro-
wa rada iako zdradom, praktykom i przedsięwzię-
tym zamysłom żydowskim, ieśli chcemy wcale bydź,
przed czasem zabiegać mamy. Z siedmidziesiąt y
ośmi nieomylnych autorów i z samego doświadczenia
krótko zebrane a teraz nowo na przestrogę wszyst-
kim stanom Królestwa Polskiego z pilnością wyda-
ne Brunsbergae, in off. typographica G. Schonfels,
1621, w 4-ce, ark. 29, kart. 118, k. 2 razem. Ded.
burmistrzom i radnym miast Krakowa, Wilna, Lwo-
"wa, Poznania, Warszawy, Lublina, Kalisza, Przemy-
$la (których herby na odwrocie tytułu).

Toż, tamże, 1622.
Toż, Kraków, 1628.
Dostateczna genealogia żydowska a zatym y przed-

nieysze ustawy talmudu żydowskiego; którymi jako
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własną nauką ichże samych: rabbinow starszych,
jasnie dowodzimy, że to wszystko eokolwiek o nie-
wypowiedzianych złościach i niezliezonych zbro-
dniach żydowskieh zdawna piszą prawda jest nieo-
mylna; wszystkie się bowiem te nieenoty żydowskie
w tych ich ustawach obficie znaydują. Tak samym
żydom jako y wszystkim niewiernikom, pomoenikom
żydowskim y żydom-ehrześcianom, na poznanie znich
zatwardzenia y ślepoty swey serdeczney bardzo po-
trzebne y pożyteczne. Z sześci set i trzynaści ustaw
talmudu żydowskiego (tylo ich bowiem u nieh mają)
krótko zebrane a teraz nowo z objaśnieniem ich sen-
su dostatecznym a prawdziwym wydane. Brunsber-
gae, G. Sehónfels, 1622, w 4-0e, k. nl. 13, str. 105.
Ded. burmistrzom i rajeom.
O ustrzeżeniu y leczeniu morowego powietrza, tak-

że gorączek iadowitych przymiotnych z petociami,
nauka, każdemu wiekowi. płei y stanowi przysposo-
biona; tak z nauczonych y sławnych medykow, iako
y zsamego doświadczenia krótko zebrana, a teraz
nowo, z pilnością, iako mogło bydź naiwiększą wy-
dana. Do czego iako przeciwko drugiemu iadowi, na
który też ludzi wiele ginie, przydane są jasne dowo-
dy, że nietylko duszę ale y ciało swoje w niebezpie-
czeństwo zginienia wiecznego wdają, którzy żydów,
tatarów y innych niewiernych przeciwko zakazaniu
kościelnemu za lekarzow używają, abo jakimkolwiek
sposobem do tego są powodem, aby ich drudzy uży-
wali. Kalisz, w druk. Wojciecha Gedeliusza, 1623,
w 4-ce, k. Y, str. 148. Ded. burmistrzom i radnym
miast polskich Krakowa, Wilna, Lwowa, Poznania,
Warszawy, Lublina, Kalisza, Przemyśla.

Jasne dowody o doktorach żydowskich, że nietyl-
ko duszę ale y ciało w niebezpieczeństwo zginienia
wiecznego wdają, którzy żydów, tatarów y innych
niewiernych, przeciwko zakazaniu kościoła świętego
powszechnego, za lekarzów używają, abo radą, per-
Swazyą, zaleceniem, promocyą, abo jakimkolwiek
innym sposobem do tego powodem są, aby ich dru-
dzy używali. Od niejakiego zakonnika Pisma Św.
doktora, kapłana swiątobliwością y nauką wielkiego
z Pisma świętego y kościelnego zebrane y spisane
a przez M. Sebastyana Sleszkowskiego doktora R. P.
1623 z dokładem y drukiem wydane a teraz powtóre
R. P. 1649 przedrukowane. B. w. m., w 4-ce, str. 24.

Toż. Kraków, w druk. Biskupa krak., 1758, w 8-ce,
str. 36.

Epistolarum pentas ad Joannem Jastrzembecium
Baranowski Palat. Sierad. de fugiendis medicis atque
chirurgis Judaeis. Varsoviae, Rossowski, 1680,
W 8-ce.

Alexego Pedemontana medyka y philosopha ta-
iemniee; wszystkim oboyga płei nietylko ku lecze-
niu rozmaitych chorób, począwszy od głowy aż do
stóp bardzo potrzebne; ale y gospodarzom, rzemieśl-
nikom zwłaszcza przednieyszych y subtylnieyszych
robót do ich rzemiosł, y innym wielce pożyteczne.
Z łacińskiego języka na polski przełożone, y w po-
rządek dobry teraz wprawione; do których przydane
są lekarstwa wyborne y doświadczone na rozmaite
choroby, y innych rzeczy wiele. Auetore Sebastiano
Sleseovio doetore D-ni Simonis Rudnicki episcopi
Yarmiensis medieo - physieco. Kraków, F. Cezary,
1620, w 4-ce, k. 18, str. 426. Ded. Wojciechowi na
Ostrowieczyznie Niemierze, wojewodzie podlaskiemu
y mielniekiemu staroście.

Toż. Teraz dla żądania wielu godnych osób prze-
drukowane. Supraśl, u 00. Bazylianów, 1737,w4-ce,
k. 4, str. 491.

Toż. tamże, 1750, w 4-€e.
Toż, tamże, 1758, w 4-ce, str. 405 i spis.
"poż, tamże, 1786.

Doktor wyjawiający sekreta medycyny obojćj płei
służące. Tudzież tajemnice gospodarzom i rzemieSl-
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nikom do potrzebniejszych i subtelniejszych robot
i rzemiosł potrzebne przez 8.5. Supraśl, 1788, w 4-ce,
str. 406 i 4 k. nl. (Pedemontana pierwszy przełożył
Siennik, zielnik ob.).

Por. Mucezkowski: str. 272. Jocher: Obraz bibl. III,
602. Gąsiorowski: II, 132, 419. Wizerunki i roztrzą-
sania nauk., 1840, XIII, 150—157. Roczn. wydz. lek.
I, 179. Starowolski: Mon. 551. Janocjana: str. 259—
263. Juszyński: I, 125, 240. II, 171, 211. Bentkow-
ski: 112, 450. Grabowski: Star. wiad. o Kr, str. 225.
Wiszniewski: Pomniki III, 191.

Sleszkowski Wojciech, syn Sebastiana,
prof. medycyny w Krakowie i rajca. Um.
1718 r.
Sleżanowski Eugeniusz.
K woprosu o zażiwlienii skwoznych ogniestrielnych

ran grudi. Ekspierimientalnoje izsliedowanije. $.-Pe-
terb., 1880, w 8-ce. str. 58, 1 tabl. Diss. inaug.

Sliwicki Franciszek, ur. w Warszawie
1839 r., nauki gimnazyalne pobierał w ro-
dzinnóm mieście, medycyny słuchał po-
czątkowo w Moskwie, (1859 — 1860) póź-
nićj przeniósł się do Szkoły Grłównćj war-
szawskićj i tę ukończył roku 1864. Na-
stępnie przez lat 6 był lekarzem drogi
żelaznój warszawsko-terespolskićj, od lat
10 pełni też same obowiązki na drodze
warszawsko-wiedeńskićj i bydygoskiej, (od
1882 r., został posunięty na lekarza naczel-
nego tychże dróg).
Dwie odmiany wyprysku na twarzy (Herpes iris

facialis. Herpes zoster facialis bilateralis). (Klinika,
'T. II, 1867, str. 69—72).
Trzy przypadki zapalenia wsierdzia (endocarditis)

zakażeniem zimniczóm wywołanego. (Medycyna, 18760,
Nr. 10—12). Ocena przez Dobrskiego w Pam. tow.
lek. warsz., 1876, T. LXXII, str. 285.

Sliwiński M.
Kulaszne uzdrowisko żętyczno - klimatyczne.

(Przegl. lek., 1880. Nr. 19).

Sławczyński Emil Celestyn,  (Gosty-
niensis).

De plica polonica. Jenae, 1858,w 8-ce, str. 32.
Diss. inaug.

Sławecki Michał, rodem ze Sławuty na
Wołyniu.

Quelques eonsidórations sur le cancer des mame|-
les. Montpellier, 1834. These.

Sławikowski Antoni, ur. we Iiwowie 1796
roku, stopień doktora medycyny uzyskał
w Wiedniu 1819 r., wróciwszy do rodzin-
nego miasta 1821 r., został asystentem kli-
niki lekarskićj, tudzież lekarzem szpitala
sióstr miłosierdzia, który to urząd bezpłat-
nie sprawował przez lat 5, W tymże ro-
ku mianowany profesorem nadzwyczaj-
nym okulistyki w szkole chirugicznój
lwowskićj; obowiązki te bezpłatnie pełnił
do r.1851. Odr, 1824 do 1829 był drugim
lekarzem szpitala Bożego Oiała we Liwo-
wie, W r. 1881 podczas cholery pełnił
obowiązki lekarza obwodowego; od r. 1889
do 1851 był bezpłatnym lekarzem lwow-
skiego zakładu ociemniałych, Od r. 1840
do 1851 był okulistą krajowym galicyj-
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skim; a nadto objął obowiązki lekarza od-
działu chorób ocznych w szpitalu powsze-
chnym lwowskim. W r.1851 mianowany
profesorem zwyczajnym okulistyki w uni-
wersytecie Jagiellońskim, obowiązki te
pełnił niemal do końca 1869 r. W tym
przeciągu czasu kilkakrotnie zastępował
dziekana wydziału lekarskiego a w roku
1868—1869 był z wykazu dziekanem tego
wydziału. W sierpniu 1869 r., obchodził
Jubileusz 50 letni doktorski, umarł 10 czer-
wca 1870 r. w Krzeszowicach.

Diss. inaug. historico-naturalis de vermibus in
corpore humano obviis. Viennae, ex typ. Huebneri,
1819, w 8-ce, str. 148. ;
Abhandlung iiber die Wiirmer im Menschen. Wien,

J. G. Huebner, 1819, w 8-ce.
Ueber die Cholera in Lemberg und dem Lember-

ger Kreise. (Oester. med. Jahrbiicher, 1882).
Ueber die epidemische contagióse Augenentziin-

dung in Galizien. (Tamże, 1845),
Rady przy zbliżaniu się cholery. Lwów, 1848, fol.

ob. Seiborski.
O wrzodach rogówki oka ludzkiego. (Pam. tow.

lek. warsz., 1853, T. XXIX, str. 44—]24).
Uwagi nad narzędziami najnowszemi do ophtalmo-

skopii zaleeonemi. Rozprawa czytana na posiedz.
oddziału nn. przyr. i lek. Tow. nauk. krak. (Tamże,
1858, T. XYIX, str. 178—197).
Główne choroby oczne u osób z zakażeniem kołtu-

nowatóm, w krótkości opisane. (Tamże, 1856, T.
XXXV, str. 82—123).
0 aćroskopie w ogólności a szczegółowo o takiem-

że c przez prof. Jendrassika w Peszcie.
(Przegl. lek., 1862, Nr. 6).

Conjunetivitis membranacea diphtheriea. (Tamże,
1862, Nr. 15, 16, 18).
Czarna krosta na powiekach. Pustula nigra, ma-

ligna (polonica) palpebrarum. (Tamże, 1863, Nr. 52.
1863, Nr. 1, 2).

Pogląd porównawczy na rozwój początkowy zaćmy
(katarakty), ślepoty czarnćj (Amaurosis) i zieleniaka
(Glaucoma). Kraków, 1862, w 4-ce, str. 12.
O chrząstaku oka (Enchondroma oceuli) i różniey

w następstwach zawisłćj od tego czy wpadną na oko
lub do oka ciała organiczne lub też nieorganiczne.
(Przegl. lek., 1864, Nr. 45—47).
O leczeniu zrośnienia źrenicy, o leczeniu niedowi-

dzenia (jasnój ślepoty) i zieleniaka przez utworzenie
nowćj źrenicy (gani). (Roczn. tow. nauk. krak., Pocz.
3-ci, T. II, 1858, str. 9).
Znamiona rozpoznawcze poczynających się 3-ch

rodzajów Slepoty. (Tamże, Pocz. 3-ci, T. VI, 1862,
BG)

Nożyczki do operaeyj ocznych zniżające i przy-
trzymujące powiekę. Uwagi nad aeroskopem Jen-
drasika. O zalepianiu oczu jako środku lekarskim.
Wydobycie szczęśliwe kilkucalowego kawałka trzei-
ny tkwiącego przez 8 lata w oczodole. Rzadki
przypadek chrząstniaka gałki ocznój wyłuszczonego
z pomyślnym skutkiem. (Tamże, T. XI, 1866, str. 34).
Sławinek i jego mineralne żelazne wody. (Tyg.

lek., 1856, Nr. 25).

Sławiński Fabian Ferdynand.
Leczenie chorób epidemicznych i zaraźliwych, lu-

dzi lub zwierząt, (nowe odkrycia). Rozprawa kon-
R a: Warszawa, OQzerwiński, 1878, w 16-ce,
str. 52.

Sławiński Józef.
De inoculatione Syphilidis. Viennae, typ. Ueber-

reiter, 1839, w 8-ce, str. 19. Diss. inaug.

Sławiński—Słowakowicz.

Słobodziński Adam.
De respirationis mechanismo in pleuritide et mor-

bis quibusdam pulmonum obseryato. Kioviae, typ.
Wallneri, 1850, w 8-ce, str. 61.

Słoniński Antoni, stopnie doktora medy-
cyny i chirurgii otrzymał w uniwersytecie
krakowskim 1829 r., następnie piastował
urząd fizyka wolnego miasta Krakowa.
Umarł 11 sierpnia 1848 r.
De morbis organorum olfactus. Oracoviae, typ.

universitatis, 1829, w 8-ce, str. 50. Diss. inaug.

Słonkowicz Marcin, doktór filozofii i me-
dycyny, stopnie filozoficzne otrzymał roku
16038 w Krakowie, początkowo był rekto-
rem kolonii akademiekićj lwowskićj (1647),
późnićj został profesorem języka hebraj-
skiego w akademii Jagiellońskićj. W la-
tach 1650—1657 dostojeństwo dziekańskie
piastował. Umarł 1658 r., (zgorzał).

Synopsis grammaticae hebraicae in gratiam eorum,
quibus cordi est linguae sanetae notitia, ex praecep-
tis generalioribus ortographiae, etymologiae syn-
taxeos et prosodiae dedueta. Cracoviae, L. Kupisz,
1651, w 8-ee, str. 85 i k. 4. :

Quaestio physiea de animo eorpus informante. Ora-
covriae, 1648.
Aulus Persius Flaceus dowcipny wierszopis rzym-

ski z łacińskiego na polski wiersz przetłomaczony
przez M. Mareina Słonkowieza, sławney akademiey
krak. profesora. Kraków, Krz. Sehedel, 1651,
w 4-ee, k. 8, str. 22.
Toż, staraniem Józefa Epifaniego Minasowieza.

Warszawa, w druk. korpusu kadetów Mitzlera, 1771,
w 8-ce, str. 40.

Por. Muczkowski: 299, 307, 324, 327. Bentkowski:
I, 388. Hist. panow. Jana Kazimierza wyd. Raczyń-
skiego, I, 375. Eneyklop. powsz. VIII, 882, 957. Ju-
Szyński: II, 191.

Słowacki Piotr, doktór medyeynyifilozo-
fii, stopnie filozoficzne uzyskał 1567 i 1572
roku. Będąc kanonikiem kolegiaty św. Flo-
ryana i profesorem, 1581 r. udał się do
Włoch na medycynę. Wykładał nauki ma-
tematycznei lekarskie w akademii krakow-
skićj, pisał o poprawie kalendarza, wyda-
wał 1573 — 1585r. kalendarze, tłomaczył
na niemieckiei węgierskie, był biegłym spo-
strzegaczem praktyczno-lekarskim. Oprócz
kalendarzy wydał: „Observatio de plica
15874, Umarł 11 stycznia 1588 r., uczczo-
ny przez kolegów pomnikiem grobowym
w kościele katedralnym krakowskim.

Por. Starowolski: Mon. Sarm. str. 133. Roeznik
wydz. lek. II, 47. III, 445. Wiszniewski: VI, 196. VII,
368. Paprocki: Herbarz. 595. Starożytności polskie
porządkiem abecadłowym 57. Bartoszewicz: Hist.
lit. 192. Roezn. T. P.' N. VII, 263. Bandtkie: Hist.
drukarń 186. Pamięt. T. L. W. XXV, 15, 2p. Gra-
bowski: Staroż. wiad. o Krakowie 261.
Słowakowicz Stanisław, ur. roku 1634

w Bieczu, stopnie filozoficzne otrzymał
w Krakowie w latach 1650 — 1659 r. Po-
czątkowo był nauczycielem Konstantego
i Stanislawa Zielińskich, kasztelaniców
sierpskich; późnićj wykładał matematykę
(od 1659 r.,) i astrologią (od 1665 roku)
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w akademii krakowskićj, W r. 1669 udał
się do Włoch dla słuchania nauk lekar-
skich, a osiągnąwszy stopień doktorski
wcielony został do wydziału lekarskiego
akademii krakowskićj w r. 1675. Był raj-
cą miejskim a 20 razy urząd burmistrza
piastował. Fques auratus. Umarł 19 sierp-
nia 1701 r.

Quaestio medica de paralysi quam... publicae Yen-
tilationi in univ. crae. pro loeo inter elarissimos me-
dieae facultatis doetores et professores possidendo
exposuit. Oracoviae, typ. Univ, 1676, w 4-ce, k.nl.6.

Postliminium eometarum, albo raczey niebo zda-
wna a niesłusznie, kometom przez filozofów odebra-
ne, a teraz znowu prawein y wymiarem geometrycz-
nym, z okazyey Świecącey w r. 1680 y 1681 w Gru-
dniu i Styczniu komety za staraniem... med. doktora
y professora, rayce krakowskiego z przydatkiem
krótkiego na końcu prognostyku przywrócone. Kra-
ków, druk. akad., 1681, w 4-ce.
Nadto wydawał kalendarze (od r. 1672).
Por. Muczkowski: 321, 329. Grabowski: Star. wiad.

o Kr. 134, 178.

Słowakowicz Jan Antoni, syn poprze-
dzającego, stopnie filozoficzne otrzymał
w Krakowie w r. 1694 — 1696; do nauk le-
karskich przykładał się w Padwie, gdzie r.
1703 był radcą a r. 1704 asesorem narodu
polskiego. Do wydziału lekarskiego akade-
mii krakowskićj wcielony został r. 1716.
Był rajcą miejskim. Umarł 26 maja 1721 r.

Quaestio medica de scorbuto, pro loco inter faeul-
tatis medicae doctores et professores in uniyv. crac.
ad disputandum proposita. Cracoviae, typ. France.
Cezary, 1716, 101.
Nadto wydał kilka epigrammatów.
Por. Muczkowski: 363, 365. Rocz. wyd. lek. II, 51,

III, 446.
Słownik terminologii lekarskićj polskićj opraco-

wany przez komisyą terminologiezną Towarzystwa
lek. krak., złożoną z d-rów St. Janikowskiego i Józ.
Oettingera prof, z wydz. lek. Uniw. Jag., i d-ra A.
Kremera, przy współudziale prezesa Akademii umiej.
prof. d-ra Majera i wielu lekarzy i przyrodników
polskich. Kraków, nakł. Tow. lek, krak., druk. A.
Koziańskiego, 1881, w 8-ce, str. XVI, 544i 1 rycina.
Ocenił G. Fritsche w Metycynie, 1881, Nr. 41.
Słownik wyrazów weterynarskich ze współudzia-

łem weter. miejskiego J. Paeuły i doc. weter. D-ra
Raspa, ułożony przez prof. D-ra St. Janikowskiego,
D-ra Al. Kremera i prof. D-ra J. Oettingera. Kra-

- ków, nakł. Pow lek.krak., druk. Uniw. Jag., 1876,
w 8-ce, k. 8, str. 16.

Słowo o koniach, przez członka Tow. wyścigów
lwowskich. Lwów, Stanisławów, Tarnów, J. Mili-
kowski, 1846, w 8-ee, str. 22.

Służba zdrowia publicznego. Czasopismo poświę-
cone wszystkim gałęziom umiejętności lekarskiej.
Pod wydawnietwem i pod redakcyą D-ra Zyg. Do-
bieszewskiego. Lwów, w druk. J. Dobrzańskiego,
1872, w 8-ee. Tom I i Tomu II Zeszyt VII — XII (do
Grudnia). Tom I, str. 488 i kart 2. Tom II, str. 392.

Smera Jan, polak czy połowczanin, le-
karz Włodzimierza, księcia kijowskiego
(980 — 1015), należał do owych dziesięciu
mężów, wysłanych przez Włodzimierza
wielkiego do obcych krajów dla zasięgnię-
cia wiadomości o różnicach kościoła chrześ-
ciańskiego. Z Egiptu nadesłał Włodzimie-
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rzowi zdanie swoje odlane w języku bulgar-
skim na miedzianych tablicach. Baraniecki
dowiódł, że podanie o Smerze jest czystym.
wymysłem,
'Por. Lubieniecki: Hist. reform. 41. Wiszniewski:

I, 460. III, 91. Richter: I, 164, 167. Roczn. wyd. lek.
II, 152. Lelewel: Bibl, ksiąg dwoje 21 — 23. Gąsio-
rowski: I, 35, 51 — 54, Karamzin: hist. Rosyi I, 178.
Lubieniecki: Polonuctichia, wyd. Batowskiego, 1843,
str. 208. Baraniecki: O Janie Szmerze... rozprawa.

Smirnow.
Spostrzeżenia tyczące się działania Ściśnionego

powietrza, tak pod względem fizyologiczńym jak i te-
rapeutycznym, poczynione w zakładzie pneumatycz-
nym D-ra Wine. Brodowskiego. (Gaz. lek., T. V,
1868, str. 1—6, 21—27, 58—62, 86—91, 100—107,
118—120).
, Odpowiedź p. Markiewiczowi z powodu recenzyi
Jego powyższego artykułu. (Tamże, T. VI, 1869, str.
851—854).

Smith Józef Kazimierz, ur. w Warszawie
4 maja 1810 r., nauki lekarskie ukończył
w Montpellier. Umarł w Radomiu 29 kwie-
tnia 1869 r. Za rozprawę „o astmie* towa-
rzystwo lekarskie w Tuluzie przyznało mu
1835 r. medal złoty. Również medal złoty
otrzymał 1645 r. od towarzystwa lekar-
skiego w Marsylii za rozprawy: o sile natu-
ry w chorobach ostrych i o sile sztuki
w chorobach chronieznych. Trzeci medal
złoty uzyskał od towarzystwa lekarskiego
w Tuluzie za rozprawę „o cukromoczu*.
Przez lat 20 był współpracownikiem Revue
de therapeutique med. chir. Ogłosił :
O aphonii (1840); o gorączce popołogowćj (1845—

1846); o szkarlatynie skomplikowanćj krupem (1845;
o własnościach i użytkuwmedycynie zimowitu (1848);
amoniaku (1855).
Mómoire sur le colchique et sur son emploi thera-

peutique. Strasbourg, Silbermann, 1848, w 8-ce,
str. 38. Extrait de la Gazette módicale de Stras-
bonrg.
„O słodkomoczu (diabetes mellitus). (Pamiętnik na-

pisany przez... zaszczycony medalem złotym wr. 1856
od Tow. ces. lek. medycyny, chirurgi: i firmacyi
w Tuluzie). (Tyg. lek., 1857, Nr 12, 13, 29, 30).
W rękopiśmie pozostał: Słownik materyi lekar-

skićj od naj ławn ejszych czasów do naszćój epoki.

Smieszkowicz Wawrzyniec. ur. r. 1590
w Brzezinach, biegły w językach starożyt-
nych i sławny swego czasu lekarz W latach
1624i 1625 był w Padwie asesorem nacyi
polskiej. Od r. 1629 był profesorem w akade-
mii krakowskićj a kilkakrotnie urząd rek-
tora piastował. Założył 1616 roku bursę
w Krakowie (contubernium Grelanianum)
na którą 74,000 zł. (przeszło 200,000 zł. dzi-
siejszych) przeznaczył. Umarł 1646 r. 8.
jest autorem wielu panegiryków. Zrozpraw
jego znane są:

Questio de seorbuto in Academia Oracoviensi
a Laurentio Sznieszkowicz Philosophiae et Medici-
nae Doetore ad disputandum proposita... MDOXXIX
Qracoviae, In Officina Andreae Petricovii, 1629,
w 4-06, k. 1. Wa

Nosce te ipsum, Seu de eognitione sui oratio a M.
Laurentio Smieszkowie, 'medicinae doetore ct prof,
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alm. acad. Grace. rectore et procancellario, cum V.
V. D. D. laureae secundae candidatis licentiam obti-
nendi magisterium in artibus et doctoratum in phi-
losophia conferret, habita. In lectorio D. D. theolo-
gorum. Cracoviae in officina typographiea Fr. Cae-
sarii, 1646, w 4-ee, str. 16.

Por. Łukaszewicz: Hist. szkół III, 286. Wiszniew-
ski: H. 1. p. VI, 307. IX, 571. ILI, 32. Święcki: Hist.
Pamiąt. II, 162. Jocher: Obr. bibl. I, 258. III, 528.
Pruszcz: Klejnoty m. Krakowa (1754) str. 38. Ju-
szyński: Dykcyon. poetów pols. II, 193. Muczkow-
ski: Lib. promot. 271. Mieszk. 36. Gąsiorowski: II,
31. Ossoliński: Wiad. hist. kryt. I, 496, 166. Dyk-
cyon. biogr. pow. II, 320. Maciejowski: Pism. pol.
III, 610. Roczn. wyd. lek. II, 48. III, 446. Staro-
wolski: Mon. Sarm. 191. Sołtykowicz: 548. Siarczyń-
ski: II, 200.

Smokowski Wincenty, około 1840 r. peł-
nił w Warszawie obowiązki lekarza powia-
towego. Więcój niż w zawodzie lekarskim,
odznaczył się w artystycznym (uczęszczał
do akademii sztuk pięknych w Petersbur-
gu). Wskrzesił on całkiem zaniedbane u nas
drzeworytnictwo. Umarł w swój posiadło-
ści Malegianach na Litwie 1876 r., prze-
żywszy lat 78.

Smoleński Stanisław, ur. 26 lipca 1853 r.,
w Grabienicach w powiecie przasnyskim
gubernii płockićj, ukończywszy nauki gim-
nazyalne w Pelplinie i Chełmnie nad Wisłą,
zapisał się w Krakowie na wydział filozo-
ficzny a następnie przeszedł na lekarski
iw r. 1878 stopień doktora wszech nauk
lekarskich uzyskał. Następnie przez rok
sprawował obowiązki asystenta w klinice
lekarskićj profesora Korczyńskiego a na-
stępny rok był I asystentem fizyologii przy
profesorze Piotrowskim w Krakowie; rów-
nocześnie przez dwa lata pełnił obowiązki
sekretarza komissyi balneologicznój w to-
warzystwie lekarskióm krakowskióm.W ro-
ku 1580 wyjechał za granicę w celu wy-
kształcenia się praktycznego w hydrotera-
pii i balneologii, przez rok był pomocni-
"kiem-lekarzem w zakładzie wodoleczni-
czym „F'iirstenhof* D-ra Ozerwińskiego;
a w r. 1881 praktykował jako lekarz zdro-
jowy w Głleichenbergu. W grudniu 1881 r.,
osiadł na stały pobyt w Jaworzu (Ernsdorf)
koło Bielska na Szląsku austryackimi ob-
jął kierownictwo Uzdrowiska klimatycz-
no-żętycznego oraz zakładu wodolecznicze-
go tamże.
O porównaniach, studyjum estetyczne.

1874). ;
Z kliniki lekarskićj prof. D-ra Korczyńskiego

w Krakowie. Doświadczenia nad działaniem chlorku
pilokarpinu (pilocarpinum muriatieum). (Pam, tow.
lek. warsz., T. LXXV, 1879, str. 10—45). Ocenił T.
Dunin w Medycynie, 1879, Nr. 17.

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1879, w 8-ce,
str. 36.

Toż, po angielsku w The Lancet, 1879, str. 289.
Zapalenie płuc dławeowe. Rozedma płuc. Choro-

by opłueny (w Sprawozdaniu z kliniki lek. krak.

(Czas,

Smokowski—Śniadecki.

z lat ezterech 1874/,—1878/). (Przegl. lek., 1879, str.
503 sq.).
Trzy przypadki następstw ograniezonego prze-

włoeznego zapalenia otrzewny i tkanki podotrzew-
is tow. lek. warsz., T. LXXVI, 1880, str.

Toż, w osobn. odb.
str. 32.

Inhalacye rozpylonych płynów jako sposób wpro-
wadzenia leków do miąższu płuenego. Studyum do-
świadezalne z zakładu fiziologicznego prof. Piotrow-
skiego. (Przegl. lek., 1880, Nr. 5, 6).
Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw. Jag.,

1880, w 8-ce, str. 18.
Experimenteller Beitrag zur Inhalationstherapie.
e med.R 1880, Nr. 14).
ąpielach zwanych uspakajającemi. (Medycyna

1881, Ńr. 28). SAOAZ OE
Uebex die sog. „beruhigenden Bider.* (Wien.

med. Bliitter, 1881, Nr. 41, 42).

Zur Theorie der Herzbewegungen. (Archiv. f. klin.
onet
Hydroterapia a suchot łuene.

1881, Nr. 16, 17, 21). 8
Rzut oka na historyczny rozwój hydroterapii.

(Pam. tow. lek. warsz., 1882, str. 579—619).
Jaworze koło Bielska. (Tygod. powsz., 1882, Nr.

46, 47).
Zakład wodoleczniczy i żętyczny Jaworze (Erns-

dorf) koło Bielska na Szląsku austryjaekim. Podrę-.
cznik informacyjny dla gości kąpielowych. Cieszyn,
czcionkami Karola Prohaski, 1588, w 16-ce, str. 24.

Toż, po niemiecku. Cieszyn, 1888, w 8-ce.
Kilka słów o mięsieniu (massage). (Medycyna,

1883, Nr. 19, 20).
Hidroterapia, napisał... członek koresp. Towa-

rzystw lekarskich krakowskiego i warszawskiego,
kierownik zakładu leezniczego w Jaworzu na Szląs-
ku. Kraków, wydawnictwo dzieł lekarskich pol-
skich, S$. A. Krzyżanowski, druk. W. Korneckiego,
1884, w 8-ce, str. IX. 185, nl. 1.

Oprócz tego S. jako współpracownik Przegl. lek.
zasila to pismo obszernemi sprawozdaniami i ocena-
mi, od r. 1881 jest stałym współpracownikiem Cen-
trablatt fiir klin. Medicin.

Smoleński Michał, z Młokowa w Płoe-
kiem.

De la chlorose. Montpellier, 1839. Thóse.

Smoleński C. 0.
Ob ugolnoj kisłotie poczwiennago wozducha, Ma-

tieriały dla gigieny Krasnosielskago łagiera. S.-Pe-
terb., 1880, w 8-ce, str. 89. Diss. inaug.

Śniadecki Jędrzój, ur. w Żninie, w da-
wnóm województwie gnieźnieńskićm 30 li-
stopada 1768 r., początkowych nauk uczył
się w szkole klasztornej w Trzemesznie
a następnie w gimnazyum nowodworskióm,
gdy przeszedł pod opiekę brata Jana do
Krakowa. Tu jako najpilniejszy uczeń 1788
roku witał na czele szkolnćj młodzieży
króla Stanisława i od niego otrzymał me-
dal złoty „diligentiae*. Do nauk lekarskich
przykładał się w Krakowie a potóm w Pa-
wii. Otrzymawszy 1793 r. -stopień doktora
medycyny i filozofii, w celu udoskonalenia
się w naukach puścił się do Londynu
i Edynburga, do Francyi bowiem z powo-
du ówczesnych zaburzeń przedostać się nie
mógł. Następnie bawił w Wiedniu; powo-

Warszawa, 1880, w 8-ee,

(Przegl. lek.,



Śniadecki—S obolewski.

łany na katedrę w uniwersytecie wileń-
skim, udał się do stolicy litewskićj przez
Lwów i Wołyń, gdzie 1796 r. miał spo-
sobność obserwować dżumę. Objąwszy ka-
tedrę chemii i farmacyi wnet gruntowną
nauką, jędrnością i wdziękiem czysto pol-
skiój wymowy a przytóm biegłością i szczę-
ściem w praktyce lekarskićj, prawością
charakteru, zamiłowaniem nauk i dobra

ojczyzny, wrodzonym i trafnym dowcipem.

zwrócił na siebie uwagę nietylko miesz-
kańców Wilna ale i całego kraju. W r.
181211813 oderwany od prae naukowych
pełnił obowiązki lekarskie przy tylu ran-

nych i chorych, którymi szpitale wileńskie
przepełnione zostały. Ukończywszy 25 lat

zawodu nauczycielskiego, uwolnił się od
obowiązków; dwa lata tylko zażywał spo-
czynku na lonie rodziny. przyjął bowiem
ofiarowaną sobie katedrę kliniki wewnętrz-

nój i na niój z olbrzymim dla słuchaczów
pożytkiem do końca życia pracował. W r.
1806 został prezesem tow. lek. wileńskiego;
od r. 1817 był prezesem towarzystwa szu-
brawców. Umarł I1 maja 1838 r., pocho-
wany w swój majętności Horodnikach.

Początki chemii stosownie do teraźniejszego tój
umiejętności stanu dla pożytku uczniów i słuchaczów
ułożone i na wzór lekcyi akademiekich słażyć mo-
gące. Wilno, druk. akad., 1800, w 8-ce, T. I, k. 6,
str. 401. T. II, str. 326, 16.
Toż, edycya powtórna, powiększona i poprawna.

Wilno, nakł. i druk Zawadzkiego, 1807, w 8-ee, T. I,
str. XVI, 520, 10. 'T. II, str. 353, 9.

Toż, wydanie trzecie powiększone i poprawne.
-Wilno-Warszawa, Zawadzki, 1816, w 8-ee, T.lL,
str. 1X, 368 T. 1I, 1817, str. XIII, 517, 14, 38 tabl.

Teorya jestestw organicznych. Warszawa, druk.
przy Nowolipiu, T. I, 1804. w 8-ce, str. 264. Wilno,
Zawadzki, T. II, 1811, str. 454.

Toż, Wilno, R. Rafałowicz, 1838, w 8-ee, T.I,
str. XV, 210 z portretem autora. T.II, str. III, 201.
TIMI, str. XIV, 194, Obejmuje także wiadomość
o życiu i pismach J. Sniadeekiego.

Toż, Wilno, J. Zawadzki, 1861, w 8-ce. str. XI,
377 (trzy tomy w jednym). Przełożone na niemiecki
wyszło w Króleweu 1810 r. a w Norymberdze 1821 r.;
na franeuzki w Paryżu 1825 r.
O rozpuszczaniu rzecz do Tow. król. przyj. nauk

w Warszawie posłana w maju r. 1805. Wilno, nakł.
i druk J. Zawadzkiego, w 8-ce, str 45.

Toż, w Roczniku tow. warsz. przyj. nauk, 1808, T.
Y, str. 521.
O pokarmach, napojach i sposobie życia, w ogól-

ności, we względzie lekarskim. (Dziennik wileński,
1815, T. IL. str. 174, 258, 384. Pam. lwowski, 1817,
T. V, 389. T. VI, 3, 85).

Krótkie opisanie gorączki, jaka panowała wr.
1812 i 1813 tak w mieście Wilnie jak i w całey Li-
twie. (ram. tow. lek. wil., 1818, T. I, str. 79 — 101).
O zatrzymaniu uryny z przyczyny kamienia jedney

tylko nerki. (Tamże, str. 167—191).

Postrzeżenia tyczące się sposobu leczenia tak na-
zwanego krupu czyli zapalenia krtani. (Dzien. med.
chir. i farm. Wilno, 1830, T. I, str. 1—20).
O wyziewach jadowitych i zarazaąch. (Pam. tow.

lek. warsz., T. I, 1887, str. 395).
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Przypadek wścieklizny bez ukąszenia. (Tamże,
T. I, 1837, str. 430).
Co jest irrytacya. (Tamże, T. II, 1839, str. 41).
O fizycznóm wychowaniu dzieci. Warszawa, G. L. .

Gliiksberg. 1840, w 16-ce, str. 197.
Toż, wydanie nowe. Wilno, druk. Marcinowskiego,

1856, w 12-ce, str. 251.
Toż, wydał I. Rzepecki. Poznań, nakł. wyd., 1867,

w 8-ce, str. VIII, 206.
Wiele rozpraw w dzienniku wileńskim (który za-

łożył 1805 r.) w Pam. tow. lek. wil. i Pam. lek. warsz.
a także w wiadomościach brukowych.

Życiorys Śniadeckiego znaj tuje się w Wizer. i roz.
naukowych T. I, 1838, str. 114—127. w Tyg. illustr.
1861, Nr. 112. Napisał także Baliński Michał p. t.
Życie Jędrzeja Śniadeckiego. Leszno i Gniezno, Giin-
ther, 1840, w 12-ce, str. 96 z portretem.

Sniadkowski Adam, ur. 23 grudnia 1839 r.
w Lublinie, początkowe nauki pobierał
w gimnazyum lubelskim, medycyny od r.
1858 uczył się w Warszawie, gdzie 1862 r.
stopień doktora osiągnął. Następnie osiadł
w Lublinie jako lekarz wolno praktykują-
cy; w r. 1865 odbył podróż naukową za
granicą, doskonaląc się przeważnie w chi-
rurgii. Wróciwszy do rodzinnego miasta,
niebawem prawością charakteru zjedna! so-
bie powszechny szacunek a jako biegły
chirurg zyskał ogólne uznanie. Umarł na
tyfus grudnia 1867 r.

Przetoka pęcherzo-pochwowa. Operaeya przetoki.
Zupełne wyleczenie. (Tyg. lek., 1864, Nr. 46).

Listy z Paryża. (Tamże, 1805, Nr. 10).
Spostrzeżenia o ranach postrzałowych i krótki

opis ważniejszych przypadków wraz z ich statystyką.
(Pam. tow. lek. warsz., T. LV, 1866, str. 352).

Ważniejsze wypadki chirurgiczne obserwowane
w Lublinie. (Gaz. lek., T. II, 1867, str. 734—736).

Sobertin Józef, doktór medycyny, profe-
sor nauk fizyczno-matematycznych w Kiel-
cach. : |

Por. Roczn. instytutów nauk z r. 1824, str. 147.

Sobestyański Michał, członek zarządu
służby lekarskićj na Kaukazie, jeden z za-
łożycieli towarzystwa lekarskiego kaukaz-
kiego i wieloletni kassyer tego towarzy-
stwa. Umarł w Tyfisie 14 października
1874 r. przeżywszy lat 50. Napisał: o epi-
demii cholerycznój na Kaukazie w r. 1872
pod względem historyczno-statystycznym.

Sobieszczański F. M., nie lekarz, literat.
Wiadomość o życiu i pracach naukowych Ludwi-

ka Bojanusa. (Biblioteka warsz., 1849, T I, str. 169).
Historya lekarska m. Warszawy. (Wyjątki zrysu

historyczno-statystycznego wzrostu m. Warszawy
od najdawniejszych czasów aż do 1847 r., skreślone-
go przez F. M. Sobieszezańskiego; umieszczonego
w bibliotece warszawskićj, Zeszyt 87i nast., 1848 r.).
(Tyg. lek., 1848, Nr. 52. 1849, Nr. 3—9).

Sobolewski Romuald, spółczesny lekarz
weterynaryi w Warszawie.

Ohoroby zaraźliwe, wspólne ludziom i zwierzętom.
Warszawa, nakł. B. Cassiusa, druk. J. Noskowskie-
go, 1879, w 8-ce, str. 334.
Hygiena popularna zwierząt domowych, utrzyma-

nie i pielęgnowanie inwentarza oraz podawanie do-
raźnćj pomocy weterynaryjnój. Warszawa, nakł,
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> AE. Noskowskiego, 1880, w 8-ce, str. 223, VI,
ni.

Sochacki Maksymilian, pomocnik przy
klinice chirurgicznćj profesora J. Korze-
niewskiego, wykładał w Wilnie historyą
medycyny, propedeutykę i desmurgią, w r.
1842 został adjunktem Jellachicha, później
praktykował w Kownie i Mohylowie.

Soczołowski K., z Paryża.
Doehodzenie czystości ehloroformu. (Tyg. lek.,

1859, Nr. 7).
Nowy sposób oznaczania ilości kwasu pruskiego.

(Tamże, 1859, Nr. 23, 24).
Nowy sposób przyrządzania ezopków. (Tamże,

1859, Nr. 40).
Dochodzenie saletranów w płynach bardzo roz-

cieńczonych. (Tamże, 1859, Nr. 48).

: ae siarczanu baryty. (Tamże, 1860, Nr.

Oktacio wodą zawierającą ślady ołowiu. (Tamże,
1860, Nr. 6).
Sposób rozpoznania prawdziwego braku życia.

(Tamże, 1860, Nr. 38).

Soczyński (Socini) Karol Teodor, ur.
1781 r. w krakowskióm, był naczelnym le-
karzem i dyrektorem szpitali wojskowych
Księztwa warszawskiego, kawalerem krzy-
ża wojsk., polsk. fizykiem szpitala główne-
go cywilnego w Krakowie, członkiem licz-
nych towarzystw naukowych krajowych
i zagranicznych oraz senatorem wolnego
miasta Krakowa. W uniwersytecie Jagiel-
lońskim wykładał jako profesor zwyczajny:
fizyologię, terapię, gynekologię, pedijatrię,
hydrografię lekarską orazprowadził klinikę
medyczną. Umarł w Krakowie dnia 12
marca 1862 r. licząc lat 81. Był pisarzem
nadzwyczaj płodnym, a pisząc o najrozmait-
szych przedmiotach zasilał pracami swómi
liczne wydawnictwa peryodyczne tak krajo-
we jakizagraniczne. Spotyka się pracejego
w Pamiętniku warszawskim, Pamiętniku
magnetycznym wileńskim, Roczniku towa-
rzystwa nauk. krakowskiego, Dzienniku
"wileńskim, Pszczółce krakowskićj, Pamięt-
niku farmaceutycznym krakowskim, Pa-
miętniku technologicznym, Przyjacielu lu-
du i wielu innych. Pisywał także do Hu-
felands Journal, Litteratur-Zeitung, He-
sperus, Gazette de santć, Diario di Koma
i t. p. :
O dyjamentach. Qzytane na posiedzeniu T. N.

Krak. 15 maja 1816». (Roczn. T. N. z Uniw. Kr.
połączonego T. I, 1817, str. 151—202). :

Opis ustanowień dobroczynnych a mianowicie szpi-
eh (Pamiętnik warsz., 1818, T. XII,

str. 431).
O instytutach naukowych w Paryżu z zastosowa- :

niem do kraju naszego (1821). (Roezn. tow. nauk.
krak. T. VIII, 1823, str. 13). ; :

Sposób robienia wody żywicznćj, tejże używanie
i skutki pomyślne. Kraków, druk. Jana Maja, 1824,
w 8-ce, str. 16.

Gąsiorowski: (Zbiór wiadomości T. III, str.
319 — 324) przytacza jeszcze liczne prace jego po

Sochacki—Sokołów.

większćj części treści lekarskićj, lecz spoczywające
w rękopisach.
Soemmering Jan Tomasz, ojciec sławne-

g0 anatoma Samuela Tomasza, rodem z To-
runia, był od r. 1734 nieprzerwanie przez
lat 40 fizykiem rodzinnego miasta.

* Soemmering Samuel Tomasz, rodem
z Torunia 1755 r. sławny anatom. Prace
jego do bibliografii polskićj nie należą.

Sojka.
O stosunkach zdrowotnych i wynikach leczni-

czych podezas ostatnićj wojny rosyjsko-tureekićj
w Konstantynopolu. (Dwutyg, med. pub., 1879, str.
308—313).

Sokolnicki Franciszek. !
De secali cornuto. Oracoviae, J. Czech, 1839,

w 8-ce, str. 49. Diss. inaug.
z Sokolnik Sokolnieki Mikołaj, promowa-

ny w akademii krakowskićj 1522 r. do stop-
nia magistra naak wyzwolonych, tamże
1527 r. w miesiącu lutym na zgromadzeniu
ogólnóm. pod prezydencyą rektora Kukasza
z Noskowa stopień doktora medycyny,
pierwszy raz w Krakowie udzielony, uzy-
skał. Był późnićj profesorem nauk lekar-
skich. Umarł 1581 r. 11 października,

Por. Roczn. wyd. lek. II, 46. III, 445. IV, 38.
Muczkowski: Lib. promot. 74.

Sokołów.
Kilka spostrzeżeń nad leczeniem gorączki tyfoi-

dalnćj, za pomocą siarczyku 1-go żywego srebra
(Aethiops mineralis). (Tyg. lek., 1848, Nr. 4, 5, 7).
Dodatek do spostrzeżeń nad leczeniem gorączki

tyfoidalnćj. (Tamże, 1848, Nr. 10, 11).
Dochodzenie natury i przyczyny, oraz leczenia

kiszkowo-krózkowćj czyli tyfoidalnćj gorączki. (Tam-
że, 1848, Nr. 15—17).
xai Rea: skutecznych w cholerze. (Tamże, 1848,

r. 40).
»AA użytecznych w cholerze. (Tamże, 1848,

r. 46). :
Poszukiwania nad naturą cholery. (Tamże, 1849,

Nr. 3, 5—7, 13). A
Szankier niedawny wyleczony za pomoeą galwa-

no-magnetyzmu. (Tamże, 1849, Nr. 15).
Dalsze postrzeżenia nad leczeniem wrzodów wene-

rycznych (uleera syphilitica) za pomocą galwano-ma-
gnetyzmu. (Tamże, 1640, Nr. 21). >

Pruchnienie kości skroniowój w skutek uderzenia
i następstwa tój choroby. Uwagi- kliniczne nad tym
wypadkiem. (Tamże, 1849, Nr. 44, 47—49).
O leczeniu gorączki kiszkowo-krózkowój czyli ty-

foidalnój. (Tamże, 1850, Nr. 7, 8, 10, 11). A
Dalsze uwagi nad gorączką kiszkowo-krćzkową.

Wpływ gorączki na reumatyzm stawowy. Porówna-
nie śmiertelności i trwania kiszkowo-krózkowój czy-
li tyfoidalnój gorączki, przy różnych sposobach le-
czenia. (Tamże, 1850, Nr. 18, 14).

Zapalenie błon mózgo-szpikowych (Meningitis ce-
rebrospinalis). (Tamże, 1850, Nr. 19—21).
Rozerwanie cienkićj kiszki w skutek uderzenia.

(Tamże, 1850, Nr. 23).
O chorobie Brighta, czyli o urynie zawierającćj

białko. (Wyciąg z rozprawy pisanój w r.1814),
(Tamże, 1850, Nr. 26, 29—31, 34, 35, 37, 50, 52).
O zewnętrznóm użyciu bawełny i o jćj własności

hemostatycznćj. (Tamże, 1851, Nr. 1).
, O zimnicy obserwowanćj w m. Górze Kalwaryi
i w okolicach Dęblina. — O powiększenia śledziony
w febrze. (Tamże, 1851, Nr. 8,8, 19). ,



Sokołowski.

Porównawcze doświadezenia w leczeniu zimnicy

różnemi środkami. (Tamże, 1851, Nr. 20, 21).
Wrzód w lewóm płueu poprzedzony zapaleniem

i zimnieą. (Tamże, 1852, Nr. 5, 6).

Sokołowski Alfred, ur. 11 listopada 1849
roku w Włodawie, nauki gimnazyalne i le-

karskie (1868 — 1873) odbywał w Warsza-
wie. Stopień doktora medycyny osiągnął

w Paryżu 28 lipca 1880 r. W latach 1874—

1880 pełnił służbę asystenta lekarskiego

w zakładzie leczniczym dla chorób piersio-

wych w Goerbersdorfie na Szlązku. W r.
1880 osiadł w Warszawie, r. 1882 został
ordynatorem oddziału chorób piersiowych
i gardlanych w szpitalu św. Ducha.
Przypadek ostrego samoistnego zapaleniawsier-

dzia (endocarditis acuta idiopathiea). Zator tętnicy

rowka Sylwiusza lewegoą (embolia arteriae fossae

Sylvii sinistrae); rozmiękczenie mózgu (encephalo-
malacia). Śmierć. (Medycyna, 1874, Nr. 1, 2).

Ein Fall von Endocarditis aeuta idiopathiea mit

nachfolgender Embolie der linken Arteria fossae
Sylvii, Gehirnerweichung, Tod. (Deutsch. med. Wo-.
chenschr. Nr. 13. (Jahresber., 1874, II, str. 187).

Zur antipyretischen Behandlung der Phthisiker.

(Deutsche Żeitschr. filr praet. Med., 1875, Nr. 46).

Uwagi nad klimatycznóm leczeniem suchot płuc-

nych. (Medycyna, 1875, Nr. 11).

O leczeniu przeciwgorączkowóm
(Tamże, 1875, Nr. 38, 89).
Przyczynek do przyczynowości durzycy brzusznej.

(Tamże, 1875, Nr. 23).
"Toż, po niemieeku. (Deutsche med. Wochenschr.,

FO Ne LE). ,

Ueber die Anwendung der kalten Douchen und

Abreibungen bei Behandlung der chronischen Lun-

genschwindsucht. (Berlin. klin. Wochenschr., 1876,

str. 564, 577, 621, 635).
Beitrige zur Lehre von der Behandlung der chro-

nisehen Lungenschwindsucht. Berlin, A. Enslin, 1877,

w dużćj 8-ee, str. VIII, 122.

Ueber das Vorkommen von elastischen Fasern im

Auswurfe von Lungenschwindsiichtigen. (Deutsche

med. Wochenschr., 1878, Nr. 6—8). Praca dokonana

wspólnie z Greiffem.
Przypadek tętniaka aorty (aneurysma aortae).

(Medycyna, 1877, Nr. 15, 16).
"Toż, po niemiecku. (Deutsche Archiv f. klin.Med.,

XIX, 6283).
Studya kliniczne nad leczeniem suchot płucnych.

Trzy przypadki suchot płucnych daleko posuniętych
z zejściem pomyślnóm. (Medycyna, 1876, Nr. 14—17,
28 —30). :

O zastosowaniu zimnych natrysków (douche) oraz
nacierań przy leczeniu przewlekłych suchot płue-

nych. (Tamże, 1876, Nr. 58—41).
O sposobie zastosowania zimnych natrysków u cho-

rych piersiowych. (Tamże, 1876, Nr. 42).

Leczenie dyetetyczne suchotników. (Tamże, 1877,

Nr. 22—24).
Przyczynek do nauki o rozpoznawaniu jam sucho-

tniezych (cavernae). (Tamże, 1877, Nr. 43—45).

z RAE: w suchotach płucnych. (Tamże, 1878,
r. 6, 7).
O niektórych ważnych powikłaniach suchot płue-

nych. Krwotok i krwioplucie (Haemoptoó) ze stano-
wiska praktycznego. (Tamże, 1878, Nr. 43—46).
Przyczynek do nauki o przyczynach suchot płue-

nych. Krwotok jako przyczyna pierwotna suchot
(Phthisis ąb haemoptoć). (Przegl. lek., 1878, Nr. 4, 5).

suchotników.
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Aetiologie der chronischen Lungen-Beitrag zur
(Berl. klin. Wochenschr., 1878, str.schwindsucht.

584).
O niektórych odrębnych postaciach suchot płuc-

nych. Na podstawie własnych spostrzeżeń podał...

(Przegl. lek., 1879, Nr. 35, 86).
* Kilka słów 0 leczeniu przeciwgorączkowóm suchot
płuenych. (Tamże, 1879, Nr. 47).

List otwarty do sz. kolegi D-ra Krówczyńskiego

we Lwowie. (Tamże, 1879, Nr. 4 — 6). Odpowiedź

Krówczyńskiego. (Tamże, 1879, Nr. 11).

O niektórych ważnych powikłaniach suehot płue-

nych. O chorobach krtani i gardzieliwikłających

suchoty płuene. (Medycyna, 1879, Nr. 7—10).

O tak zwanych suchotach krtaniowych (gardla-

nych) (Phthisis laryngea). (Tamże, 1879, Nr. 46, 47,

51, 52).
0 nieżytach oskrzelowych wikłających suchoty

płucne. (Tamże, 1880, Nr. 50, 51).

Przypadek rozedmy śródpiersiowćj. (Mediastinal-
Emphysem). (Tamże, 1879, Nr. 35).
Bap głęboki $cian brzusznych. (Tamże, 1879,

Nr. 36).
Uparty nieżyt przewlekły żołądka. Leczenie me-

chaniezne za pomocą cewnika żołądkowego. Znako-
mita poprawa. (Tamże, 1879, Nr. 37).

Einige practische Bemerkungen iiber die im Vex-

lauf der. Lungenschwindsucht vorkommenden Blu-

ARA (Deutsch. med. Wochenschr., 1879, Nr. 3

do 5).
Oontribution 4 Fótiologie de la phthisie pulmonaire.

(Le mouvement módical, 1879).
Quelques remarques sur les complications laryn-

góes de la phthisie pulmonaire. Paris, impr. Parent,
1880, w 4-ce, str. 52. These.

Przyczynek do terapii miejscowój suchot płuenych.
(Pam. tow. lek. warsz., T. LXXVII, 1881, str. 586
do 589).

Spostrzeżenia kazuistyczne ze szpitala św. Ducha
w Warszawie. Przypadek zwężenia krtani (steno-
sis laryngis) leczenie metodyczne za pomocą rozsze-
AA Sehróttera. Poprawa. (Medycyna, 1881,

1.:21:).
Przyczynek do leczenia miejscowego tak zwanych

suchot krtaniowych (Phthisis seu tubereulosis la:
ryngis). Tamże, 1881, Nr. 24, 25).
Przypadek tak zwanćj Arthropathie des ataxiques

(Charcot). (Tamże, 1881, Nr. 29).

Przypadek zapalenia osłon mózgowych (Meningi-
tis aeuta) z przebiegiem bardzo ostrym. (Tamże,
1881, Nr. 38).

Przyczynek do kazuistyki zapalenia opłuenćj.
(Gaz. lek., 1881, str. 109—114).

Przyczynek do miejscowego leczenia jam sucho-
tniczych. (Tamże, str. 383—889, 413—416).
O zwężeniu przymiotowóm dolnój części gardzieli.

(Tamże, str. 445—452). 5
Przypadek róży gardzieli (erysipelas pharyngis).

(Tamże, str. 625—629).
Sprawozdanie szpitalne z oddziału dla chorób pier-

siowych i gardlanych, istniejącego przy szpitalu św.

Ducha w Warszawie. (Tamże, 1881, str. 921—925,
944—948, 964—967).
Przypadek ciała obcego w oskrzelu lewym. (Tam-

że, 1881, str. 1054—1057).
W sprawie leczenia klimatem swojskim (Climato-

therapia nostras). (Tamże, 1882, Nr. 8, 9).
O suehotach płuenych przymiotowych. Rzecz czy-

tana na posiedz. warsz. tow. lek. d. 21 lutego 1882 r.
(Tamże, 1882, Nr. 11 — 15. Pam. tow. lek. warsz.,
1882, str. 3838, 405).
O nerwobólach klatki piersiowej, wikłających

2. suchoty płucne. (Gaz. lek., 1882, Nr. 22,
Dy .
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Przyczynek do dyjagnostyki fizykalnój wysięko-
wego zapalenia opłuenćj (Pleuritis exsudativa).
(Tamże, 1882, Nr. 36).
Przypadek uwięznięcia kiszki w dziurze zasłono-

wej (Hernia incarcerata foraminis obturatorii). (Tam-
że, 1882, Nr. 27, 29).
Przypadek raka wątroby z niezwykle szybkim

przebiegiem. (Tamże, 1882, Nr. 31).
Przypadek zapalenia osłon mózgo-rdzeniowych

(Meningitis cerebrospinalis) z zejściem pomyślnóm.
(Medycyna, 1882, Nr. 21).
Parę słów o leczeniu miejscowóm jam suchotni-

czych. (Tamże, 1882, Nr. 25).
" Beitrag zur localen Behandlung der Lungencaver-
nen. (Deutsche med. Wochenschr., 1882, Nr. 29).
O kryształkach Charcot-Leydena. (Pam. tow. lek.

warsz., 1888, T. LXXIX, str. 201).

Przyczynek do kazuistyki i leczenia przewlekłego
wiądu rdzenia kręgowego (Tabes dorsalis). (Gaz.
lek., 1883, Nr. 12—14).

Jakie jest znaczenie tak zwanćj plwociny kulistój
pod względem rozpoznawczym. (Tamże, 1883,
Nr. 26).
Jaka jest wartość rozpoznawcza tak zwanćj plwo-

ciny rdzawćj. (Tamże, 1883, Nr. 26).

O zaraźliwości suchot płuenych ze stanowiska kli-
nicznego. (Rzecz czytana na posiedzeniu klinieznóm.
Tow. lek. warsz. d. 1 maja 1883 r.). (Gaz. lek., 1883,
Nr. 30—31).
Przypadek porażenia kończyn dolnych natury hi-

sterycznój (paraplegia hysterica) u mężczyzny.
(Tamże, 1883, Nr. 43).
Przypadek zapalenia przymiotowego tętnie mózgo-

wia (Arteriitis syphilitica). (Tamże, 1883, Nr. 49).

Jeszcze raz w kwestyi zaraźliwości, zapobiegania
i leczenia suchot płucnych. (Rzecz czytana na posie-
dzeniu klinicznóm warsz. tow. lek. dnia 4 grudnia
1883 r. (Tamże, 1888, Nr. 51, 52).

Rozcięcie tchawicy (Tracheotomia) przy tak zwa-
nych suchotach gardlanyeh (Phthisis seu tubereulo-
sis laryngis). (Medycyna, 1883, Nr. 39).
Przypadek zawału krwotocznego w płucu z prze-

biegiem gorączkowym. (Gaz. !ek., 1884, Nr. 1).
Przyczynek do statystyki szpitalnój. (Medycyna,

1884, Nr. 13).
Przyczynek do etyolvgii i rozpoznawania ostrego

włóknikowego zapalenia płac (Pneumonia fibrinosa
acuta). (Tamże, 1884, Nr. 16). .

Sokołowski F.
Ueber eine seltene Form des Epithelialkrebses.

(Henle Pfeufera Zeitschr. XXIII, str. 21—25),

Sokołowski Jan, wedle ówczesnego zwy-
czaju Falkoniuszem zwany, lekarz w Ha-
meln w elektorstwie Hanowerskióm, za-
słynął ze skutecznego stosowania wód mi-
neralnych. Był on spowinowacony z Pio-
trem Gronezyuszem z Goniądza, który go
zaledwie od sekty trynitaryuszów odcią-
gnąć zdołał, Umarł 26 listopada 1586 r.

Por. Biblioteka Sandyusza, str. 54.

Sokołowski Józef, rodem z guberni miń-
skiej.

Diss. inaug. chirurgico-praetica de lithotomia.
Vilnae, typ. Basilianis, 1819, w 8-ce, str. 42.

Sokołowski Kazimierz.
Disquisitiones eomparatae de aloe et eolocynthi-

dum fruetu. Dorpati Livonor, typ. Viduae I. C.
Schiinnmann, 1859, w 8-ee, str. 38. Diss. inaug.
Piza pod względem klimatycznym. (Medycyna,

1876, Nr. 39),

Sokołowski—Solfa.

Sokołowski Leon.
Wody mineralne włoskie w eelu lekarskim naj-

więcój używane stwierdził i opisał... Doktór medycy-
ny i akuszer. Warszawa, nakł. autora, druk. Orgel-
branda, 1853, w 8-ce, str. XXX, 344.

Sokołowski Marcin Jerzy.
Bonae spei promontorium albo o morowym po-

wietrzu nauka, z różnych autorów osobliwie niemiec-
kich przez Marcina Jerzego Sokołowskiego S. M. P.
K. O. M, a teraz miasta J. K. M. Kalisza obywatela
i archiatra zebrana i w polskim języku nowo do dru-
ku podana. Kalisz, 1679, w 4-ce, k. nl. 6, tab. 126.
Ded. Janowi z Bnina Opalińskiemu. Całe dzieło skła-
da się z pięciu części z dodatkiem o płodności i nie-
płodności.

Sokołowski.
Diss. de cieuta, flammula Jovis, Aconito, pulsatilla,

Grationella. Vindobonae, 1779.
Sokołowski, aptekarz.
O dochodzeniu dobroci środków lekarskich. (Tyg.

lek., 1851, Nr. 7, 10, 18, 19).

Sokołowski WŁ., przyrodnik.
Woda mineralna słono-siarczano-alkaliczna cie-

chocińska, źródło t. z. „słabe,* jego własności cehemi-
czne.i fizyczne. (Gaz. lek., T. XIV, 1873, str. 17—22,
37—41).

Soldadini Paweł, urodzony w Krakowie
z ojca aptekarza, wcielony do wydziału le-
karskiego 1757 r. wykładał nauki lekar-
skie w akademii krakowskićj przez lat trzy.
W 1761 r. przeniósł się do Gniezna powo-
łany na kanonikat doktora medycyny. Um.
12 marca 1785 r. Za zasługi nobilitowany
1768 r.

Quaestio medica de febre maligna infilammatoria.
Oraeoviae, 1758, w 8-ee. Diss. pro loeo... k. nl. 15.

Por. Gąsiorowski: Rozprawa... 29. Roczn. wyd.
lek. II, 44. Konstytucya sejmu extraordynaryjnego
rozpoczętego w Wansz. 5 paźdz. 1768, str. 331. Acta
literaria Mitzleriana str. 288. Muczkowski: Lib. pro-
mot. 405, 406.

Solfa Jan, syn Benedykta, (Joannes Be-
nedicti), ur. r. 1488 w Trebul bomlu w Lu-
zacyi; pierwsze nauki pobierał w Krako-
wie, dokąd przybył w wieku młodocianym.
Uzyskawszy r. 1507 i 1512 stopnie filozo-
ficzne, udał się do Włoch dla słuchania
nauk lekarskich; w r. 1517 bawił w Bono-
nii, 1518 r. w Rzymie, 1519 r. w Wenecyi.
Wróciwszy do kraju, wcielony do wydzia-
łu lekarskiego za wpływem Piotra Tomi-
ckiego został lekarzem Zygmunta I a póź-
nićj Zygmunta Augusta. Następnie przyjął
stan duchowny, został mistrzem dekretów,
plebanem bocheńskim, a za wstawieniem
się Piotra Tomickiego, Samuela Maciejow-
skiego i Jana Tarnowskiego otrzymał ka-
nonie: wileńską, warmijską 1580 r. war-
szawską, krakowską, sandomierską, gło-
gowską, wrocławską ; w końcu został ku-
stoszem kollegiaty łowickićój a od cesarza
Karola V zaszczycony został szlachectwem
państwa niemieckiego. Um. 30 marca 1564
roku. Schroeter i Kick nazywają go zasz-
czytem. muz polskich,



Solfa—Sommer.

Libellus novus de causis, signis et euratione pe-

stilentiae, ad praeservationem simul et euram ejus

mali apprime utilis. Oraeoviae, Vietor, impens. Mare.

Seharffenberg, 1521, w 4-ce, k. nl. 14. Przypisane

Piotrowi Tomiekiemu.
Toż, tamże, 1530.
Libellus de causis, et euratione pestilentiae, ad

praeservationem simul et curam ejus mali, omnibus

necessarius. Nune denuo revisus et multis in locis

auetus, voluntate autoris. Oricius lectori... QCraco-

viae, Lazarus Andreae exeudebat, 1552, w 12-ce, k.

nl. 32. Ded. Piotrowi Tomiekiemu. Na odwrocie kar-

ty tytułowćj czterowiersz Jana Dantyszka i herb

autora. Joannes Benedictus Regius, praepositus Vvar-

miensis. >
Regimen de novo et prius Germaniae inaudito

morbo, quem passim anglieum sudorem. alii gurgen-

tionem appellant, praeseryativum et curativum hujus

et cujusvis epidemiae utilissimum. QCracoviae, Vie-

tor, 1530, w 8-ce. Przytóm dołączono Hieronima

Aurimontana: Perhorrendae pestis... .

Hippoeratis Qoi epistola, moralis disputationem

Domocrati continens, Rinutio interprete, cum epi-

stola Mecaenati in sanitatis conservationem elegan-

tiss. conseripta. Oracoviae, Haller, 1540, w 4-ce.

Ded. J. Tarnowskiemu. «
De visionibus et revelationibus naturalibus et di-

vinis. Craeoviae, Vietor, 1545, w 8-ce, k. nl. 20.

Ded. Janowi Tarnowskiemu. ,

"Poż, Moguntiae, 1550, w 8-ce, k. nl. 36.

De humatione corporum mortuorum et refrigerio

animarum a eorpore exutarum libellus. Oraeoviae,

Lazarus. 1564, w 4-ce, k. 21.
Historica narratio rerum variarum in hace sexta

mundi actate omni hominum generi utilissima et

jueunda. B. m. dr. (Cracoviae, Laz. Andr., 1560,

1562, k. nl. 38.

De morbo gallieo. Ch. Girtanner (Abhandluns iiber

die Venerische Krankheit. T.II, str. 38. Wyd. II.

Góttingen 1793) utrzymuje, że książka ta wydaną z0-

stała w Krakowie r. 1508 i że jest niezmiernie rzad-

ką, żaden z bibliogratów dotąd jój nie widział, prze-

druk znajduje się w następującym Zbiorze Lui-

zynaż
De morbo gallico omnia quae extant apud omnes

medieos eujuscunque nationis qui vel integris libris,

vel quoque alio modo hujus affectus, curationem

methodice aut empirice tradiderunt, diligentex hine

inde eonquisita, sparsim inventa, erroribus exXpur-

gata, et in unum tandem hoc corpus redaeta (ab

Aloysio iuisino, Utinensi) In quo de ligno Indico,

Salsa Perillia, Radice Chyne, Argento vivo, ceteris-

que rebus omnibus ad lujus luis profligationem in-

ventis, diffusissina tracetatio habetur. Cum Indice

loeupletissimo rerum omnium sceitu dignarum, quae

in hoe volumine continentur. Opus hae nostra aeta-

te quo morbi galliei vis passim vagatur apprime

necessarium. Catalogum seriptorum sexta pagina

comperies. T. I. Venetiis apud Jordanum Zilettum,

1566, fol., str. 8, 736.1 28.

De morbo gallico Tomus posterior, in quo medi-

corum omnium celebrium uniyersa monumenta, ad

hujus morbi cognitionem et eurationem attinentia,

quae hucusque haberi potuerunt nunquam alias im-

pressa, nune primum conjecta sunt. Oum indice

completissimo rerum omnium scitu dignarum, quae ,

in hoe yolumine eontinentur. Oatalogum seriptorum

/quarta pagina comperies. Venetiis ex offieina Jor-
dani Ziletti, 1567, fol., str. 24 i 216.

- Appendix tomi prioris de morbo gallieco, in quo,

qui eidem jam antea destinati .fuerant reliqui eon-

gesti sunt auctores. (Cum indice rerum memorabi-
lium in eo contentarum abunde amplo et eopioso.

Catalogum scriptorum quąrta pagina comperies.
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Venetiis ex off. Jordani Ziletti, 1567, fol. Str. 4, .

9616. W 1 tomie tego wydania pomieszczony jest

traktat Jana Benedykta; w dodatku rozprawa J.

Strusia. (0b).
Aphrodisiacus sive de lue venerea in duo volu-

mina bipartitus, continens omnia quaecunque hac-

tenus de hae re sunt ab omnibus medicis conserip-

ta, ubi de ligno Indico, Salsa parillia, Radiee Chi-

"nae, Mercurio utrisque omnibus ad hujus luis pro-

fligationem inventis diffusissima tractatio habetur

ab excellente Aloysio Luysino, Utinensi medieo ce-

leberrimó novissime collectus. Venetiis apud Bare-

tium et socios, 1599, fol. Wydanie drugie tytułowe.

Aphrodisiacus sive de lue venerea; in duos tomos

bipartitus, eontinens.. (jak wyżój). Editio longe

emendatior et ab innumeris mendis repurgata. Lugd.

Batav. apud Joann. Arnold. Langerak et Joh. et

Herman. Verbeck, 1728, fol., str. 1866, 11 kart

przedmowy i 10% kavt spisu, 2 tomy. Jest to prze-

druk wydania weneckiego, z tą różnieą, że dodatek

dołączono do tomu pierwszego. ;

Por. Łętowski: Katal. bisk. III, 12—16. Bandtkie:

Hist. drukarń I, 294. II, 367. Astrue: De morbis ve-

nereis, str. 522. Wiszniewski: VILI, 77. Wizerunki

i roztrząsania, 1839, XLVIII, 131. Oettinger: 147.

Wisłoceki: 240.

Solski (Solcius, Scholz, Schulz) Kacper,

rodem lwowianin, siostrzeniec Szymona

Szymonowicza doktór filozofii i medycyny,

przez 24 lat był profesoremfizyki imedycy-

ny w akademii zamojskićj, gdzie niejedno-

krotnie urząd dziekana (1631, 1634 i 1635)

i dostojeństwo rektorskie (1616, 1617, 1622,

1625, 1626, 1628, 1629, 1682) piastował.

Umarł 16 sierpnia 1653 r. przekazawszy

na rzecz akademii 30.000 zł., bibliotekę

i sprzęty. W bibliotece ordynacyi zamoj-

skićj w Warszawie znajduje się wiele jego

rękopisów, między innemi:
Praelectiones Zamoscianae, 1620.

In artem paryam Galeni seholia 1620, 1632, 1634.

Observationes de febribus. Opis lekarstw przez lud

używanych.
Observationes medicae, ex aphorismis Hippocratis,

ex operibus Hippoeratis.
Scholia in Oarpentarii deseriptionem universae

naturae. 1619, 1622, 1626.
Por. Łukaszewicz: II, 100. ILI, 333. Starowolski:

640. Juszyński: II, 235.

* Sommer August.
Wody mineralne miasta Egerui żelaziste torfo-

wiska w Franzensbadzie o ile są używane jako środki

lekarskie po za zakładem zdrojowym. Eger, nakł.

Tow. rozsyłającego wody egersko-franzensbadzkie,

druk. R. Mosse w Berlinie, 1883, w 8-ce, str. 40,

z ryciną. > ęB

Sommer Daniel, ur. r. 1789 w Lublinie,

ukończywszy nauki szkolne oddał się w r.

1803 zawodowi farmaceutycznemu i w Kra-

kowie stopień magistra farmacyi osiągnął,

Od r. 1814 przykładał się do nauk lekar-
skich w Berlinie i tam dyplom doktora me-

dycyny 31 sierpnia 1816 r. otrzymał.
Diss. inaug. medica sistens aneurysmatis aortae

pleuritidem mentientis casum. Berolini, typ. J. Fr.

Starekii, 1816, w 8-ce, :

Sommer Feliks, ur. r. 1834 w Warszawie,
po odbyciu nauk szkolnych w mieście ro-

dzinnóm, obrał sobie (1851 r.) zawód far-



472

maceutyczny, w latach 1854—1857 uczę-
szczał do warszawskićj szkoły farmaceu-
tycznćj. W r. 1857 rozpoczął studya lekar-
skie w nowootworzonój warszawskićj aka-
demii medyko-chirurgicznćj, niezaniedbu-
Jac nauk aptekarskich; w tym czasie (1858
roku) otrzymał stopień prowizora a w r.
1860 osiągnął dyplom magistra farmacyi,
Zaraz po ukończeniu nauk lekarskich w r.
1862, został mianowany asystentem kliniki
terapeutycznćj prof, Chałubińskiego; obo-
wiązki te pełnił do roku 1865, Dwa lata
następne przepędził na doskonaleniu Się
w naukach lekarskich za granicą, dokąd
kosztem rządu był wysłany. Od r. 1867 jest
ordynatorem w szpitalu Dzieciątka Jezus.
O wypiłowaniu stawu łokciowego (de reseetioneeubiti). Rozprawa napisana celem uzyskania sto-pnia doktora medycyny w wydziale lekarskim Szko-

ły Głównćj wawszawskićj. Warszawa, w druk. Gaz.polskiej. 1564, w 8-ce, str. 158.
Zebranie się gazu i ropy w jamie opłuenćj prawój(pneumopyothorax) spowodowane gruźlicą płuc.(Gaz. lek., T. II, 1867, str. 617—623).
Postrzeżenia dotyczące cholery, czynione 1867 r.

w szpitalu dla cholerycznych przy ulicy Marszał-
kowskićj w Warszawie, oraz krótki rys postępowa-
nia lekarskiego stosowanego tamże przeciwko chole=rze. (Tamże, T. V, 1865, str. 161 — 164, 212 — 215,241—243, 263—266, 293—295, 321 —326, 353—357,
374—376).
O leczeniu cholery za pomocą kąpieli parowych.(Tamże, T. IV, 1869, str. 465—471, 497—501, 577—

580, 589—502, 623 —629),
Przypadek pasorzytów wodunkowych w wątrobie

postrzegany na klinice prof. Ohałubińskiego. (Pam.
tow. lek. warsz., T. XLVII, 1862, str. 289. T. XLVIII,1862, str. 24).
O podskórnych wstrzykiwaniach chlorku rtęci

przy leczeniu przymiotu. (Tamże, T. LXII, 1869, str.
543).
Sprawozdanie z warsz. domu podrzutków istnieją-

cego w szpitalu Dzieciątka Jezus za r. 1869. (Tamże,
T. LXV, 1871, str. 122—148), ż

Ostra prosówkowa gruźliea opony cienkićj mózgu.
(Tamże, T. LXIX, 1873, str. 410).

Resectio femoris. (Tamże, T. LVIII, 1867, str.
418),
Lipoma molle w okoliey podbródka. (Tamże, T.LXY, 1871, str. 2). j
Złamanie uda podezas życia wewnątrzmacicznego.

(Tamże, T. LXVI, 1871, str. 116).
Opatrunek guttaperchowy przy coxitis. (Tamże,T: LXVI, 1871, str. 117).
Sommerfeld, od r. 1529 był fizykiem mia-

sta Grdańska,
Kin trostlich Regiment wider Pestilenz.

1531.

* S$ophianopuolo D. M.
Rćlation des ćpidemies du cholóra-morbus, obser-

vćes en Hongrie, Moldavie, Głalicie et 4 Vienne en
Autriche dans les annćes 1831 et 1832 ete. Paris,
Delaunay, 1882, w 8-ee, str. 174.

'Sopiński Żegota, z Djakowa w Sla-
Wwonil.

Przyczynek do. kazuistyki
(Przegl. lek., 1880, Nr. 4). ?

Sosnowski, lekarz powiatu _Wwarszaw-
skiego. ;

Danzig,

sądowo - lekavskićj.

„ lekarskiego gubernii mińskićj,

Sommerfeld—Spasowicz.

O skuteczności węgla roślinnego w cholerze. (Tyg.lek., 1852.str. 258). SRPrzypadkowe rozdarcie i
(Tamże, 1853, Nr. 46).

Soszyński (Soschinus) Jan Amplias, donauk lekarskich przykładał się w Bazylei,
dokąd był wysłany z Rafałem i Andrzejem
Leszczyńskimi, wojewodzicami brzeskimi,
Jako ich przewodnik. Wróciwszy do kraju
został 1608 r. fizykiem m. Torunia; i obo-
wiązki te pełnił do 2 grudnia 1611 r. nie-
jednokrotnie posłował do króla. Wydał:

Theses de lue pestifera... Basileae,Waldkirch,1597, w 4-ce, k. nl. 6. Diss. inaug.
Oratio de natura et virtutibus aquarum acidarum.Basileae, Waldkirch, 1597, w 4-66, str. 9.

za PEPE ad Joh. Jae.de Ostrorog. Lugduni,

zrośnięcie się macicy.

Por. Zernekiego: Kronika m. Torunia 241. Wi-
Szniewski: IX, 561.

Sowiński Bolesław, ur. r. 1842 w Dubi-
nie w W. Ks. Poznańskióm, nauki gimna-
zyalne pobierał w Lesznie i w Szremie,
medycyny słuchał (1869—1873) w Gryfii.
Experimentelle Beitriige zur Lehre von der Trans-fusion mit dem Blute verschiedener Species. Stral-sund, Dittmer, 1873, w 8-ce, str. 31. Diss. inaug.
Soyre A. A. Juliusz, rodem z Warszawy.
De Feclampsie puerpórale. Paris. Rignoux, impr.

de la Faeultó de módecine, 1852, w 4-ce, str. 34.
Diss. inaug.

Spaeth Fryderyk, ur. w Rydzynie, towa-
rzysząc wpodróżach po Europie ks. Au-
gustowi Sułkowskiemu, ordynatowi na Ry-
dzynie, ćwiczył się w naukach lekarskich.
—W r. 1775 mianowany był chirurgiem re-
gimentu ordynacyi rydzyńskićj; w r. 1791
przeniesiony do regimentu Działyńskich,
1792 r. do korpusu artyleryi, w r. 1793 ob
Jął obowiązki lekarza dywizyjnego w woj-
sku polskióm. W r. 1794 Kościuszko po-
wierzył mu główny nadzór nad lazaretami
w Warszawie. Za rządów pruskich $. zo-
stał 1798 r. członkiem prowincyonalnego
kollegium lekarskiego. Po utworzeniu Ks.
Warszawskiego naznaczony był wr.1807
asesorem Rady ogólnćj lekarskiój i człon-
kiem komisyi egzaminacyjnój. Należał do
założycieli szkoły chirurgicznój (1794 r.
którój pierwszy przewodniczył, Um. 1
marca 1813 r. w 67 r. życia.

Por. Dziarkowski: Gaz. warsz. Dodatek 9 stycznia
1808. Omentarz powązkowski: III, 258.
Spasowicz Daniel, ojciec znanego profe-

sora, adwokata i literata Włodzimierza,
wychowaniec uniwersytetu wileńskiego,
był przez wiele lat naczelnikiem zarządu

Opuściwszy
służbę, osiadł w Machnówce w guberni
kijowskićj, potóm przeniósł się na Podole
do majątku Lemieszówki, gdzie 30 paź-
dziernika 1882 r. zmarł w 85 roku życia,
De labrorrhaphia. Vilnae, J. Zawadzki, 1823,

'W 8-6e, str. 27. Diss. inaug.
Uebexr Milzbrand. (Med. Ztg. Russl, 1851, 16).



Spausta—Spiro.

Spausta Franciszek, (Galicianus Licopo-
liensis).

Diss. inaug. medico-praetieca de dysenteria. Vin-

dobonae, typ. Ferd. Ulrich, 1825, w 8-ce, str. 36.

"Spausta Rafael Damian.
Darstellung einer Prophylaxe der Karpathenbe-

wohner gegen die Wasserselieu. Wien, 1837, w 8-ce,

str. 28. Diss. inaug.

* Spencer-Wells.
Sześć lekcyi klinicznych. O rozpoznawaniu i chi-

rurgicznóm leczeniu guzów jamy brzusznój. Wolny
przekład z niemieckiego przez D-ra St. Kondratowi-
cza. (Medycyna, 1878, Nr. 42, 44, 45, 47—50).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. Ziemkiewi-
cza i Noakowskiego, 1878, w 8-ce, str. 32.

* Sperling Paweł Gotfryd.
De pliea polonica, Witebergae, 1702, w 4-ce.
Por. Mastallir str. 29.

Spiczyński Hieronim, sławny botanik, le-
karz Zygmunta Augusta, oraz rajca kra-
kowski, szczegóły z życia jego nie są bliżćj
znane. Testament jego, którego oryginał
znajduje się w zbiorach Pana Władysława
Pobóg Górskiego w Warszawie, podajemy
tu w całości jako ciekawy zabytek.

In nomie dni am.
Gdijsz Pan Bog wssechmogaczij przs proroka swe-

go sluga racijl roskazacz Kzechijaszowij krolowij
rosczadzije dom swoij opowijedaijacz mu szmijerez
ze daleij zijw o nijemogl, nam naprzijklat, abych
mij tesz rosczadzalij domij a ubostwa nassa kijedij
pan raczij wszijwacz nas przes  smijerez do chwalij
sweij swijąteij. Naprzot oszwijatezam sziją jakom
szrobijel na krczije szwijetijm otrzekijacz ssija czar-
ta ij wsijstkijch ucijnkow ijego, tak ij terasz maijacz
zupelna nadzijeija w macze pana mego w teijdalij
bog nijewijnnościj stego szwijata sehodza, ij na ijego
chijtroszez ij okrutnoszez krzijsz Panskij na pomoe
szobije bijerza, nijeprzijijaczijelom mijm wssem od-
puszczam ij ijescze ktem za przesladownijkij swe
Panu Boga prosije bada. Cijalo me grzesne zijemij
oddaija dussza Panu Bogu wszechmogacemu. Panijeij
Annije malzoncze meij mijleij cznotlijweij ij wijer-
nijeij tijssijacz slotijeh po pulkopiju, oprawuija, na
wszijtkijm moijm stoijaczijm ij ruchaijacijm ijmijeniju,
nijez nijeweijmuijacz, ij owszem przet wsijstkijmij
ijnijmij dlusznijkij. ijeslij bij szija ktorzij oszwalij,
takowe wijano szwe ta przerzeczona panij Anna,
wssijacz ma ij natijm czo sziją po szmijereij wedle
prawa przijrodzonego dostanije. Panowije Raijcze
kracowsczij basz wseij uijnij za omijlnija termijną
czijiją Regij Prava czo szija dowijodlo ij pokazalo
chcijelij na mija dlug walije de admijnijstracione re-
gularie cemetarie latevicie unius anni wcijmem szija
byl rzecij pospoliteij uzaleijl, szam grossem swijm
ij pijlnoscza szwa soldrowal. Skat seoda ijm ij utra-
ta bijla, tom ijm pokazal zaczo na wijekuijste czassij
bij mij zaplacijlij to trzijmijstij slothijch, malo bij mij
uczijnijlij za ma pracza. Takijesz otkacijezkijego
ssukijennijcze napijraija sszija cijnszu, która nije-
bijla nijgdij in mea posessione. Trzecija nijewijem
ijaka mij tam pokazuijwą ij ze trzij ezwijercij roku
ważsnego nijedoplacijel ezo szije pokaze badzijelij
ijaka wijnowatoscz to ijch mijlosez panowije Raijeze
moderowa bada raczijecz maijacz wszglad na poslugij
moije rzecij pospolijtejj.
Jakosz to ijnnijm czijnijlij po sztnijereij panu Ja-

nowij morstinowij kijlko sset slotijeh odpuścijlij,
ij ijnnijm Sprawijedlijm dlugij po kazalij ssija placije
abo sdlusnijkij ugadzac. a
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Wssagzem to szerzeij nazom tijm ot utezijwego

pospolstwa ku mnije poslanijm przepowijedzial. Item
rzecij sza przijmnije wedle inwentarza Jana Dam-
browskijego które pobral stijch mija quitowal a natto
zostal mij pijeedzijessijath 50 slotych lijquidi debiti czo
w kxijągach szije naijdzije.

Ite panu Janowij Kleczkowskijemu bratu memu
mijlemu wijnijenem dlug o ktorijm malzonka moijja
wije i krzijwdij mu nijeuczijnij a on ijeij tesz krzijwdij
nije uezijnij ij ofssem tijm malijm dlugijem wspoma-
gacz ija badzije jako przijacijel wiernij ij mijlij.

Ite daija opijeka na $lassku w Lacznowije urodzo-
nemu panu Kasprowij Skorkowskijemu a w dijecho-
wijezach sandzijemu olesskijemu ij lublijnskijemu,
wcspolek spanem Waczlawem bratem ijego przossacz

ijch mijloscij abij ta pracza naszija racijlij sza ktora
Pan Bog otplacije racij a malzonka moija zadzijela-
wacz ij szdzijtkamij badzije?

Exequtorij tego testametu tu w Kraeowijewij-

bijeram ssobije spectabilem domm Erasmn Czeczotka

eonsulem cracovień et domińn Stanislań Czeczotka

seabim Oracoviefi prossacz ijeh mijloseij abij nijedalij
po meij smijerczij ubogijm ssijerotom krzijwdij cijnije
wtijm wssijkijm państwa szobije do szmijereij zacho-

wuije. Seriptum in domo speetabilis ae generosi

domm Jeronijmij Spijezijnskij eonsulij eraeovień in
die Sanetissimo Pentecostes anno dni 1550.

(podp.) Hieronymus Spyczynski
m"p.

O ziołach tutecznych y zamorskich y o moczy ich,
a ktemu kxięgi lekarskie wedle regestru niżey napi-

sanego, wszem użiteczne. Oraeoviae, apud Viduam

Floriani Unglerii, anno 1542, fol., k. 12, k. (po jednćj

stronie liczbowanych) 242. Przyp. Stanisławowi Ol-

brychtowiczowi Gasztołtowi, wojewodzie troczkiemu.
"Toż, Kraków, w druk. Łazarza, 1554.
O ziolach tutecznych y zamorskich y o mocy ich,

a kthemu kxięgi lekarskie wedle regestru niżey no-

wo wypisanego, wssem wielmi użyteczne, Craeco-

viae, apud haeredes Marci Seharffenberger, 1556,
fol. k. nl. 16, k. 247. Zawiera:

(O ziołach i mocy ieh. O olejkow przyprawianiu.
O zwierzętach. O rybach. O rodzeniu dziatek. © na-
uce gwiazdecznćj. O rządzeniu czasu morowego p0-
wietrza. O nauce barwierskićj. O paleniu wodek.

O rzeczach zamorskich. O ptakach. O kamieniach
drogich. O puszczaniu krwi i stawianiu baniek.
O urynie. O pulsie i innych znamionach. O lekar-

stwach doświadczonych. O mierze aptekarskićj.
Zielnik, w druk. Mik. Szarfenbergera, 1568, wydał

Mare. Siennik. (0b.).
Por. Chodynieki: III, 165. Bentkowski: II, 393. Le-

lewel: II, 208—9. Janociana: II, 263. Maciejowski: I,

383-—5. Arnold: Monument. 34—42—8. Eneykl. XXII,
878. Ossoliński: Wiad. hist. kryt. II, 287. Gąsiorow-

ski: I, 282, 342 (gdzie mylnie wydrukowano Hieronim
Siarczyński) 345.

Spiegel Emil, ur. 7 grudnia 1850 r. w Żół-
kwi, ukończywszy szkołę lekarską we Liwo-

wie r. 1870, osiadł w Dubiecku, skąd w r.

1874 przeniósł się do Żółkwi, gdzie dotąd
pozostaje.

Fractura metacarpi digiti annularis. (Dwutyg.
med. pub., 1879, str. 71). ;

Spinowski, lekarz żyjący przy końcu
XVII stulecia, jest autorem rozprawy: De
caleulo renum et vesicae. Leydae, 1682,
w 4-00.

Por. Haller: Bibl. chir. 456. Ploucquet: II, 59.
Spiro Antoni.
De signis physicis morborum eordis. Mosquae,

1841, w 8-ce, str. 77. Diss. inaug.
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Spis doktorów medycyny i chirurgii, którym te
stopnie udzielono albo potwierdzono w Uniwersytecie
Jagiell. od r. 1800 do końca 1845 r. Kraków, 1845,
Ww 8-ce, str. 22.
Spis imienny lekarzy w mieście stołecznóm War-

szawie zamieszkałych. Warszawa, 1863, w 8-ce,
str. VII.

Spis i cennik narzędzi i przyrządów chirurgicznych
znajdujących się w zakładach i fabryce Alfonsa
Mann przy ulicy Bielańskićj Nr. 601, w hotelu Pu-
ryskim w Warszawie. Wdruk. J. K. Psurskiego,
1867, w 8-ce, str. 27.

"Toż, tamże, 1872, w 8-ce, str. 27.
Spitznagel Ferdynand, ur. w Saksonii

r. 1757, otrzymawszy stopień doktora filo-
zofii i medycyny w Wiedniu, zajmował się
wykonawstwem lekarskióm na Węgrzech,
gdzie miał sposobność nauczenia się języka
węgierskiego i tureckiego. Sprowadzony
do Wilna r. 1792, objął katedrę nauk przy-
rodnieczych, opróżnioną po wyjeździe (20
sierpnia 1787 r.) Jerzego Forstera. Przed-
miot swój wykładał po łacinie. Wielce za-
miłowany w botanice, założył ogród bota-
niczny na Norokiszkach (Syrcikiszkach)
nad rzeką Wilejką, w miejscu obranóm jesz-
cze przez Forstera, Gdy w r. 1802 katedrę
nauk przyrodniczych objął ks. Stanisław
Jundził, S. mianowany został profesorem
medycyny praktycznćj bez kliniki, a po
śmierci profesora Beeu r, 1804 rozpoczął
wykład materyi medycznój i terapii ogól-
nój. Farmakologii uczył po łacinie i po
polsku. Dwukrotnie urząd dziekana wy-
-działu lekarskiego piastował. Oprócz 0bo-
wiązków  profesorskich, niósł posługę
w szpitalach wileńskich. Władał dziewię-
ciu językami, Um. wr. 1826. Syn jego
Ludwik należy do poetów polskich. W rę-
kopisie zostawił:
De rerum medicarum contradietionibus apparenti-

bus, 1814.
Oratio post mortem Lobenweinii, 1821.
Por. Łukaszewicz: Hist. szkół. IV, 43, 44. Dzien.

„med. chir. ifarm. 1822, str. 185. Gaz. warsz. 1808,
Nr. 32.

= Spóndli i Bresłau, ob. Polak J.
Sposob ratowania utonionych. Z dzieł sławnego

Pana Tyssota wyjęty (1761).
Sposób leczenia w czasie powietrza zaraźliwego

praktykowany w Jassach, z niem. Lwów, 1770.
Sposób leczenia y zupełnie wykorzenienia zarazy

na bydło, przez Ulrycha Krzysztofa Salehów Lekar-
skićj Sztuki Doktora, Ohimii Profesora... ete. w nie-
mieckim języku opisany, a na polski ku pożytkowi
krajowemu wyłożony. Warszawa, druk, nadwor. J.
K. M-ci, 1780, w 8-ce, 3 arkusze.
Wydanie inne. Sandomierz, druk. J. K. M-ci

y Rzepltey, 1785, w 8-ce, k. nl. 22.
Sposób od ukąszenia psa, ratowania zatonionych;

na wszy i pluskwy. Warszawa, 1782,
Sposób ratowania ludzi ukąszonych od wściekłych

zwierząt. Warszawa, 1786, w 8-ce.
Sposób iedyny i nieomylny ratowania ludzi, którzy

od wściekłych psów, wilków, lub innych zwierząt Są
ukąszeni, wynaleziony przez Moneta. Trzecią edycją.
Warszawa, 1787, w 8-€e.

Spis—Sprawozdanie.

Sposób robienia wody żywiezney, teyże używanie
i skutki pomyślne. Kraków, 1824, w 8-ce, str. 16.
(ob. Soczyński),
Sposób (Najprostszy) leczenia zwykłych chorób

koni i bydła podług metody Grefenbergskićj, za po-
ne breja wody i potów. Kraków, 1838, w 16-ce,
str. 16.

Sposób leczenia gorączek przepuszezających za po-
mocą soli kuchennćj (udzielone z Zarządu lekarskie-
go). (Tyg. lek., 1850, Nr. 40).

Sposób najprościejszy zaradzenia w teraźnićjszych
szkorbutycznych chorobach. B. w. m,ir., k. nl. 2,
Sposób (Prawdziwy), zdrowia dobrego zachowania

to jest $wiątobliwe nauki, y dowody sposobów świę-
tey wstrzemięźliwości, y co za pożytki iey. Z przy-
kładem Ludowika Kornara, senatora weneckiego,
podobny sposób zdrowia zachowującego. Kraków,
1697, w 4-ce, str. 98. i

Sposobów (Pięć) dania ratunku ludziom nieszezę-
śliwym w okropnych często nadarzających się przy-
padkach: t.j. 1) sposób ratowania ukąszonych od
psa wściekłego; 2) utopionych czyli zalanych wodą;
3) uduszonych powrozem; 4) ogłuszonych lub przy-
duszonych swądem; 5) odmrożonych lub zkościałych
od mrozu. Dawniey osobnemi pismami od zwierz-
chności w różnych czasach do druku podane a teraz
razem dla dobra publicz. zebrane i przedrukowane.
Warszawa, 1782, w 8-ee, str. 45.
Sposoby praktyczne do leczenia wszelkich wad

koni. Berdyczow, 1807, w 8-ce.
Sposoby praktyczne do leczenia wszelkich defek-

tów końskich, różnych innych bydląt i domowego
ptastwa, oraz sekretne wynalazki względem szeże-
pienia, zasiewania, suszenia i konserwy fruktów i ja-
rzyn ogrodowych, tudzież inne pożyteczne wiado-
mości tak dla wygody gospodarzów jako i dla ludzi
różnój kondycyi z doświadczonych autorów zebrane.
Berdyczów, 1818, w 8-ce, str. 206. ;

Sposoby wynalezione do leczenia chorych skutecz-
nie krajowymi krzewiami, korzonkami i ziółkami,
zastępujące zamorskie; najprzód w niemieckim ięzyku
w Gotha w drukarni Bttingerowskićj podane do dru-
ku roku 1809. teraz na polski ięzyk przełożone,
nakładem przyiaciela ludzkości i podane do dru-
ku (nakładem Jacka Małachowskiego kan. w. kot.).
Wrocław, w druk. miasta i akademii, 1810, w 8-ce,
str. 72.

Toż, Warszawa, Dąbrowski, 1810. i
Spostrzeżenia w przedmiocie praktyki lekarsko-

„chirurgicznój poczynione w szpitalach krakowskich.
(Roczn. wydz. univ. krak. T. VIII, 1845, str. 215
do 233). WoŃ
Sprawozdanie roczne z działalności szpitali war-

szawskieh. (Medycyna, 1884, Nr. 8—9).

Sprawozdanie (Krótkie) z czynności Oesarsko-
Królewskiej  warszawskićj medyko -chirurgieznój
akademii, w ciągu pierwszych lat jój istnienia t.j, od
19 września (1 października) 1857 do 19 września
(I października) 1860 roku, czytane na uroczystóm
zebraniu akademii 1860 r. Warszawa, w druk, Ko-
walewskiego, 1861, w 4-ce, str. 22.

Toż, po rosyjsku. i

Sprawozdanie (Ogólne) z obrotu i stanu Kasy
wsparcia podupadłych farmaceutów z r. 1860, 1861
i 1862. Warszawa, druk. S. Orgelbranda 1863.
w 8-ce, str. 19. = j

Toż, za lata 1863, 1864 i 1865. Warszawa, druk.
Al. Ginsa, 1865, w 8-ee, str. 17.
Sprawozdanie z czynności Tow. farmaceutycznego

i z obrotu kasy wsparcia podupadłych farmaceutów
za rok 1876. Warszawa, nakł. Tow. farmaeeutyczne-
-go, 1877, w 8-ce.

Toż, za r. 1877. Warszawa, druk. Dąbrowskiego,
1878, w 16-ce, str. 38. Rz tkani :



Sprawozdanie.

Toż, za r. 1878. Tamże, 1879, w 16-ce, str. 44,

Toż, za r. 1879. Tamże, 1880, w 8-ce małćj,

str. 40.
Toż, za r. 1880. Tamże, 1881, w 8-ce małój,

str. 39.
Sprawozdanie z funduszu wsparcia podupadłych

lekarzy oraz wdów i sierot biednych po lekarzach

pozostałych za r. 1858. Warszawa, 1859, w 8-ce,
str. nl. 8 (autografowane). A

Toż, z obrotu i stanu funduszów kasy wsparcia

it. d. za r. 1859. Warszawa, druk. Krokoszyńskiego,

1860, w 8-ce, str. 10.
Toż, za r. 1860. Tamże, 1861, w 8-ce, str. 12.
Toż, za r. 1861. Tamże, druk. Gaz. Polsk., 1862,

w 8-ce, str. 16.
"Toż, za r. 1862. Tamże, druk. Krokoszyńskiego,

1868, w 8-ce, str. 17.
"Toż, za r. 1863. Tamże, 1864.
"Toż, za r. 1864. Tamże, w druk. Gaz. Polsk., 1865,

w 8-ce, str. 18.
"Toż, za r. 1865. Tamże, 1866, w 8-ce, str. 20.

Toż, za r. 1871. Tamże, druk. Kowalewskiego,

1872, w 8-ce, str. 28.
Toż, za r. 1872. Tamże, druk. Jaworskiego, 1873,

w 8-ce, str. 26.
Toż, za r. 1873.
Toż, za r. 1874.

w 8-ce, str. 30.
Toż, za r. 1875. Tamże, 1876.
Toż, za r. 1876. Tamże, 1877.
"Toż, za r. 1877. Tamże, druk. Kowalewskiego,

1879, w 8-ce, str. 29.
"Toż, za r. 1878. Tamże, 1879, w 8-ce.

Toż, za r. 1879. Tamże, druk. Kowalewskiego,

1880, w 8-ce, str. 25.
Toż, za r. 1880. Tamże, 1881, w 8-ce, Sir 2.0:

Toż, za r. 1881. Tamże, druk. K. Kowalewskiego,

1882, w 8-ce, str. 30.
Toż, za r. 1882. Tamże, druk. K. Kowalewskiego,

1884, w 8-ce, str. 28.

Sprawozdanie (Czwarte) z czynności Rady opie-

kuńczój Augustowskićj szpitali i zakładów dobro-

agay w okręgu Dąbrowskim za r. 1805. Suwałki,

w 4-ce. :
Sprawozdanie szpitala Ewangelickiego w Warsza-

wie za r. 1859. Warszawa, S. Orgelbrand, 1860,

w 4-ce większćj str. 8.

Sprawozdanie z czynności zakładu leczniczego pry-

watnego D-ra Sikorskiego dla chorych dzieci,

w Warszawie przy uliey Solnój domu Nr. 814 (4)

istniejącego za czas otwarcia tegoż t.j. od (11) 23

września 1869 po dzień 20 grudnia 1 stycznia 1870 r.

w 8-ce, Str. 8. *

"Toż, za r 1873, str. 10.

Toż, z czynności warsz. Szpitala dla dzieci za r.

1874. Warszawa, druk. Jaworskiego, 1875, w 8-ce,

str. 11. ć
"Toż, za r. 1875. Tamże, druk. Jaworskiego, 1876,

str. 12.
Sprawozdanie z czynności warsz. szpitala dla dzie-

ci wyznania Mojżeszowego fundacyi małżonków Ber

sohn i Baumann za czas od d. 1 lipea dod. 1 stycznia

1852 r. Warszawa, druk. S. Orgelbranda synów,

1883, w 4-ce, str. 44, 5 tabl. i rye.

Sprawozdanie komitetu, wyznaczonego na posie-
dzeniu Tow. lek. warsz. z d. 18 marea 1862 r., dla

zbadania pod względem higienicznym kąpieli publi-
cznych, wannowych i parowych ECA w War-
zawie. Warszawa, 1862, w 8-ce, str. 27.

Sprawozdanie z posiedzeń komisyi balneologicznój

Pow. lek. krak. w r. 1878. Kraków, druk. Uniw. Jag.

1879, w 8-ce, Str. XXXVII.
"Toż, w r. 1879. Tamże, 1879, w 8-ce, Str. 33.

Toż, w r. 1880. Tamże, 1881, w 8-ce, str. 28.

Tamże, 1874.
Tamże, druk. Skiwskiego, 1875,
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Sprawozdanie z zarządu szpitali krakowskich z lat

1840 do 1842, (Roczn. wyd. lek., T. VIII, 1845, str.

42—99).
Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw., 1844.

w 8-ce, str. 18.
Sprawozdanie o stanie zdrowia zwierząt w kraju

W. M. Krakowa hodowanych i na strawę zabitych

z r. 1843 11844. (Roczn. wyd. lek., T. VIII, 1845,

str. 100—110.

Sprawozdanie komisyi zdrowia ustanowionćj przez

Radę Miasta Krakowa, z powodu cholery epidemi-

cznój w r. 1873 panującćj. Kraków, nakł. Rady Mia-

sta Krakowa, druk. Korneckiego, 1874, w 8-ce,

str. 31.
Sprawozdanie komisyi wyznaczonój na posiedzeniu

Tow. lek. krak. z d. 3 grud. 1867 r. w celu ułożenia

pamiętnikaw przedmiocie pożądanój reorganizacji

służby zdrowia powszechnego W Gralicyi. Plan orga-

nizacyi służby zdrowia publicznego. Dr. Oettinger,

Dr. Warschauer, Dr. Janikowski sprawozdawca.

(Dodatek nadzwyczajny do Nr. 9 Przeglądu lekar-

skiego. 1868, str. 73—80).
Sprawozdanie e. k. krajowćj Rady zdrowia, 0 st0-

sunkach zdrowotnych Galieyi za r. 1874. Sprawo-

zdawca prof. Dr. A. Czyżewicz. Lwów, druk. A.J.0.

Rogosza, 1876, w 8-ce, str. 24.

Toż, za r. 18751876. Lwów, nakł. funduszu rzą- -

dowego e. k. rady zdrowia, druk. dzien. polsk., 1879,

w 8-ce, str. 65, 12 tab. wykazów fol.

"Toż, za r. 1881 i 1882 Lwów, 1884, w 8-c8 wię-

kszćj, str. 55 i XXXIX.

Sprawozdanie komisyi odczytane na posiedzeniu

sekeyi lwowskićj Tow, lek. gal. d. 28 maja 1881 r.

Krajowe uzdrowiska klimatyczne). (Przegl. lek.,

1881, Nr. 24. 20).
Sprawozdanie złożone Towarzystwu lekarzy gali-

cyjskich przez komisję wybraną do sprawy honora-

rjów lekarskich. Kraków, 1876, w 8-ce. str. 24.

Sprawozdanie z walnego dorocznego posiedzenia

Towarzystwa lekarzy galicyjskich odbytego d. 20

grudnia 1873 r. Lwów, 1878, fol., str. 3.

Toż, odbytego d. 18 grudnia 1875 r. fol., str. 5.

"Toż, odbytego d. 20 stycznia 1877 r. Lwów, nakł.

Tow., druk. Dzien. Polsk., 1877, w 8-ce, str. 16.

Toż, odbytego d. 28 czerwca 1880 r. Kraków, nakł.

"Tow. lek. galie., druk. Uniw. Jagiell., 1880, w 4-ce,

SirB:
"Toż, odbytego d. 26 lutego 1881 r. w 4-ce, str. 8.

Sprawozdanie (Drugie) szpitala dziecięcego w Po-

znaniu (Ulica $-go Piotra Nr. 7) za czas od 1 maja

1878 r. do 30 kwietnia 1879r. Poznań, nak. Tow.

opieki szpit. dla dzieci, druk. Jarosława Leitgebra,
1879, w 8-ce, str. 32.

Sprawozdanie roczne szpitala dziecięcego Ś. Józefa
w Poznaniu za czas od kwietnia 1881 do marca 1882.
Poznań, w 8-ce, str. 15.

Sprawozdanie z walnego zebrania sekcji lekar-
skićj Tow. przyj. nauk w Poznaniu (z 19 grud. 1875 r.).
(Gaz. lek., T. XX, 1876, str. 42—46).

Toż. (Tamże, T. XXI, 1876, str. 50—62).

Toż. (Tamże, T. XXV, 1878, str. 28, 24, 31).

"Toż. (Tamże, T. XXIV, 1878, str. T7—178).

Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa lekarzy
guberni Lubelskiej. Rok 2-gi 1875/6. Warszawa,
Ziemkiewicz, 1876.
Sprawozdanie z posiedzenia rocznego. Rok drugi.

Warszawa, druk. Graz. lek., 1876, w 8-ce, str. 16.
Sprawozdanie z czynności towarzystwa lekarzy po-

dolskich za ubiegłych lat trzy. Wyciąg z książki
protokólarnój. Petersburg, w druk. Józefata Ohryzki
1862, w 8-ce, Str. 58.

Toż, za r. 1863. Warszawa, druk. A. Liefeldta,
1864, w 8-ce, str. 25.

Toż, za r. 1864. Tamże, 1865, w 8-ce, str. 46,
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Sprawozdanie rady szezegółowój opiekuńczój szpi-
tala św. Mikołaja w Busku za r. 1836. Warszawa,
1837, w 8-ce, str. 55, 1 ryc.
; Toż, za r. 1887. Tamże, 1888, w 8-ce, str. 86,

ryc.
. Poż, za r. 1842. Tamże, 1843, w 8-0e, str. 44.
Sprawozdanie komitetu Towarzystwa opieki szpi-

talnćj dla dzieci w Krakowie z r. 1880. Kraków, dr.
Czasu, 1881, w 8-ce, str. 38.

Toż, za r. 1881. Tamże, 1882, w 8-ce.
Toż. za r. 1882. Tamże, 1883, w 8-ce, str. 37.
Toż, za r. 1883. Tamże, 1884, w 8-ce, str. 37.
W latach poprzedzających r. 1881 wyszło już

siedm podobnych sprawozdań.
Sprawozdania z posiedzeń komitetu do spraw sani-

tarnych od d. 21 listopada 1883 r. do d. 2 kwietnia
r. b. (Pam. tow. lek., T. LXXX, 1884, str. 277—287).
Sprawy lekarskie w wydziale krajowym. (Przegl.

lek., 1869, 'Nr. 1, 8, 15, 20, 25, 85, 49, 51, 52. 1870,
Nr.1, 2, 7, 11, 23, 31, 42, 44—46, 49,52. 1871, Nr.
18, 39):

Sprawy lekarskie w sejmie galicyjskim. (Tamże,
1871, Nr. 39, 40, 42, 43, 45—47).
Sprawy sanitarne. Zdrowie publiczne w Galieyi

w ostatnich latach. (Podług sprawozdania e. k. Rady
Zdrowia). (Medyeyna, 1883, Nr. 17, 26). Szezepienie
ospy ochronnćj we Lwowie. (Tamże, 1883, Nr. 34).

Sprawozdanie z czynności chemika miejskiego we
Lwowie za r. 1882. (Tamże, 1883, Nr. 40, 48).
Sprawa lekarzy gminnych w guberni lubelskiój.

(Tamże, 1883, Nr. 17).
Sprawy sanitarne. Przepisy sanitarne w Warsza-

wie obowiązujące. (Tamże, 1888, Nr. 30, 34, 40, 48).
Sprawy szpitalna w Sejmie. (Przegl. lek., 1880,

Nr. 30). W sprawie kosztów leczenia szpitalnego.
(Tamże, 1880, Nr. 24).
Sprawach (0) lekarskich wiedeńskich. (Tamże,

1878, Nr. 46). Listy z Wiednia. 1—2. (Tamże, 1879,
Nr. 6, 15),

Squarcialupi Marceli, rodem z Piombino,
nauki lekarskie ukończył w Pizie. Porzu-
ciwszy religię przodków zbiegł z Włoch do
Bazylei i tu przyjął wyznanie reformowa-
ne; późnićj nieco udał się do Siedmiogrodu
itam został Socynianem, w końcu prze-
niósł się do Polski. Um. 1599 r. Zawzięty
nieprzyjaciel Symoniusza, napisał zjadliwy
przeciw niemu pamflet.
De eoeli sivi aeris potius ardore in Dacia s. Trans-

sylvania viso a. 1581 libellus. typ. Alex. Rodecii,
Ww 8-ce.

Simonis Simonii Lucensis, primo romani, tum eal-
yiniani, deinde lutherani, denuo romani, semper
autem athaei summa religio. Auetore D. M. S. P.
(doetore Marcello Squarcialupo Plumbinensi). Cra-
coy., typis Alexii Rodecii, 1588, w 4-ce, str. 23.

Por. Gąsiorowski: I, 291. Wiszniewski: Hist. lit.
pol. TX, 93.
Środki jakie powinny być ze strony władz rzą-

dowych przedsięwzięte celem zapobieżenia cholerze
ijój ograniczenia. Warszawa, w druk. rządowój,
1836, w 8-ce, str, 13.

Środki jakie eelem zapobierzenia cholerze ze stro-
ny władz miejscowych przedsięwzięte być winny.
Warszawa, 1847, w 8-ce, str. 11.

Środki polieyjno-lekarskie przeciwko zarazie cho-
lery morbus, wydane przez senat rządzący Rzeczy-
pospolitćj krakowskićj. Kraków, 1831, w 4-ce,
str, 4.

Środkach (0) zaradczych w epidemii eholery w r.
1852 w Królestwie Polskićm przedsiębranych z do-
łączeniem wiadomości lekarskich i statystycznych.

Sprawozdanie—Stahr.

Wydano z upoważnienia rządowego.
1852, w 8-ce, str. 29, k. nl. 1.
Środków (930 najlepszychi t. d.) ob. Rosenblum B.

* Stabel.
Diss. exhibens singulares observationes de pliea

polonica. Halae magd., 1724, ć

Stabiński. 5
Die geriehtlich med. Bedeutung der Tardieu'schen

Fleeken beim Suffocationstode und die Animie der
Milz beim asphyctischen Tode. Vierteljahrsehr. f. ge-
richtl. Med. 1867, VII, 1.

Stackebrandt Karol Wilhelm Ludwik, ur.
w Wrocławiu 1790 r., nauk lekarskich słu-
chał w rodzinnóm mieście, w Jenie i Ber-
linie, gdzie uzyskał stopień doktora medy-
cyny. W r. 1810 wszedł na służbę wojsko-
wą Księstwa warszawskiego a przechodząc
różne stopnie 1817 r. został sztabslekarzem
a 1830 r. lekarzem dywizyjnym. W r. 1832
mianowany był ordynatorem szpitała woj-
skowego ujazdowskiego i te ostatnie obo-
wiązki pełnił do zgonu. W r. 1836 został
członkiem czynnym Tow. lek. warsz. a r.
1840 zaufaniem ezałonków obrany na pod-
skarbiego towarzystwa. Um. w Warszawie
9 marca 1855 r.

Perityphlitis, ropień około kiszki ślepej. (Pam. tow.
lek. warsz., T. V, 1841, str. 83).

Tętniak aorty. (Tamże, T. IX, 1848, str. 59).

Stadtlander Antoni, ur. 1624 r. w ks. Ol-
denburgskióm, wykształcony w Krakowie,
wsławił się jako biegły chirurg na rozma-
itych dworach europejskich; w r. 1657
osiadł w Toruniu, gdzie 1704 r. życia
dokonał. a:

Por. Gąsiorowski: II, 431. Zerneke: 3450.

Stadnicki Wincenty, hr., ur. na Podolu
w powiecie Mohilowskim, ukończywszy li-
ceum odeskie, przez 10 lat ż zamiłowaniem
oddawał się chemii; 1867 r. uzyskał stopień
doktora filozofii w Heidelbergu. Należał do
bardzo czynnych członków towarzystwa
lekarzy podolskich. Umarł 1869 r., mając
lat 34.
O wodzie—rzecz czytana na posiedzeniu tow. lek.

podolskich (1862).
O niektórych pierwiastkach w atmosferzeiwpły-

wie ich na zdrowie. (Pam. tow. lek. warsz., T. L,
1863, str. 395—412). ;
O działaniu arsenu na organizm.
O jadowitóm działaniu tlenku węgla. Obie prace

w „Rozmaitościach lek.* wydawanych przez tow.
lek. pod. 1862. ;
O kwasie pyrotrójgronowym. (Rocz. tow. nauk.

krak., 1868, T. XXXVII). :
"Toż, w osobn. odb. Kraków, 1867, str. 13. |

Stagieński Adolf, lekarz szpitala w Tou-
lonie, obecnie lekarz szpitala wojskowego
w Konstantynie w Algieryi.

Quelques considórations pratiques sur le traite-
ment des rótrócissements de Furóthre. Montpellier.
Ricateau, Hamelin et C-ie, 1872, w 8-ce, str. 67.
Diss. inaug.

Stahr Franciszek, Posnaniensis.
De meningitide cerebrospinali epidemica. Bero-

lini, 1865, w 8-ce. Diss, inaug,

Warszawa,

.



Stakenberg—Stankiewicz.

Stakenberg Kacper, doktór medycyny,
kanonik katedralny krakowski w drugićj
połowie XVI wieku.

Por. Łętowski: Katalog biskupów str. 92. T. LV.

Stan władysław, ur. w Dobieszewie w W.
Ks. Poznańskićm, do gimnazyum. uczęsz-
czał w Poznaniu i Inowrocławiu, nauk le-
karskich słuchał w Wrocławiu (1870—

1873), później w Gryfii, gdzie r. 1875 dy-
plom doktorski osiągnął.

Ein Beitrag zur Casuistik von plótzlich eingetre-
tener Amaurose nach Haeniatemesis. Greifswald,
1875, w 8-ce, str. 29, 1 tabl. Diss. inaug.

Przyczynek do wypadków jasnćj ślepoty (amau-
rosis), następującńj nagle skutkiem wymiotów krwa-
wych. (Gaz. lek., T. XVIII, 1815, str. 209 — 214,
225—2830).

Stańczukowski Walenty, ur. 14 lutego
1807 r. we wsi Strzale pod Siedlcami; po-
czątkowe nauki pobierałwŁukowie, Siedl-
cach i Warszawie, walcząc z ciężkim nie-

dostatkiem. Nauk lekarskich słuchał w uni-
wersytecie warsz., 1829 r. otrzymał dyplom
magistra medycyny i chirurgii. W r. 1831
pełnił obowiązki lekarza wojskowego; na-

stępnie osiadł w Pyzdrach w charakterze
lekarza miejskiego; 1833 r. przeniósł się do

Kalisza i objął pieczę nad szpitalem miej-

skim i więziennym i w mieście tóm pozo-

stając lat 42 (oprócz dwuletnićj wycieczki
za granicę) sumiennością w obowiązkach
swego powołania i wzorowóm prowadze-
niem się społecznóm, zaskarbił sobie powa-

zanie i miłość powszechną. Zgasł dla świa-

ta 18 października 1874 r. Testamentem
przeznaczył ośmdziesiąt tysięcy złotych na

cele dobroczynne, z zastrzeżeniem, aby ka-
pitału nie naruszano przez lat 120, dopóki

z procentem składanym nie dojdzie do
trzydziestu milionów. |

Stanczykiewicz Godzisław, rodem z War-

szawy, ukończywszy nauki lekarskie w war.

Szkole Głównój r. 1867, został mianowany

lekarzemm. Żelechowa, późnićj objął urząd

lekarza powiatowego w Węgrowie, gdzie

13 lipca 1873 r. życia dokonał.
Zdanie lekarsko-sądowe o pobiciu przed dwoma

laty zadanóm. (Klinika, T. II, 1868,Nr. 19).

Stanelli Rudolf, ur. w Szremie 1824 r.
De plicae polonicae natura atque indole. Beroli-

ni, typis Gustavi Schade, 1847, w 8-ce, str. 32.

Staniewicz Cezar. z
"W wojennowriemiennych gospitalach Zakawkazia

wo wriemia tureckoj wojny 1877 i 1878 g. S.-Be-

tersburg, 1880, w 8-ce, str. 178 z rycinami.

Stanisławski Józef. > sk
O napojach pod względem Policyi lekarskićj.

Kraków, druk. Uniw., 1848, w 8-ce, str. 32 i VII.
Diss. inaug. i ń

Stankiewicz Jan, rodem z Bialorusi, nauk

lekarskich słuchał w Kijowie, gdzie 14

grudnia 1860 r. dyplom doktorski otrzy-

mał. Po odbyciu podróży naukowój za gra-

nicą, krótki czas. był docentem anatomii
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patologicznój w uniwersytecie kijowskim.
V r. 1868 objął katedrę farmakologii
w Charkowie i na tóm stanowisku pozostał
do zgonu. Umarł 1882 r. przeżywszy
lat 50.

Gistołogja suchożilij w normalnom i patołogiezes-
kom sostojanii. Kijew, 1860. Diss. inaux.

Położenja, kotoryja budiet publiczno zaszcziszczat...
dla połuczenja stiepieni doktora miediciny Diekabria
14 dnia 1860 g. Kijew, w 8-ee, k. 2

Stankiewicz Józef, ur. na Litwie, nauki
lekarskie pobierał w Wilnie, następnie był
ordynatorem warszawskich szpitali woj-
skowych a obok tego profesorem hygieny
w akademii duchownój rzymsko-katolie-
kićj w Warszawie. Ceniony jako lekarz
praktyczny, doczekał się jubileuszu 50-le-
tnićj działalności lekarskićj. Um. 11 czer-
wca 1874 r.
Uwagi praktyczne nad puszeczaniem krwi ogólnóm

czyli z żyły, jako najdzielnićjszym środkiem w cho-
robach zapalnych. (Pam. tow. lek. warsz., T. XV,
1846, str. 54).

Zapalenie mózgu. (Tamże, T. XX, 1848, str. 196).
Zapalenie mózgu i kiszek. (Tamże, T. XX, 1848,

str. 214).
o2 tyfoidalna. (Tamże, T. XX, 1848, str.

„zapalenie wątroby. (Tamże, T. XX, 1848, str.
.

Nadto umieścił w temże piśmie kilka prac tłoma-
czonych z rosyjskiego.

Stankiewicz Henryk, spółczesny syfilido-
log warszawski. :

Pawlikowski Karol — wspomnienie pośmiertne.
(Pam. tow. lek. warsz., T. LXXI, 1875, str. 545).
„Dualizm, czy unitaryzm? Krytyczny rozbiór ostat-

nich poglądów na genetyczny związek szankra z przy-
miotem (syphilis), Warszawa, druk. J. Bergera,
1875, w 8-ce, str. 52. Ocenił S. Skobel w Przegl.
lek., 1875, Nr. 29. Klink w Pamiętniku tow. lek.
watrsz., 1876, T. LXXII, str. 94.

Odpowiedź na sprawozdanie E. Klinka. (Pam. tow.
lek. warsz., T. LXXII, 1876, str. 403).

Zastosowanie jodu i jego przetworów w terapii
przymiotu. (Tamże, T. LXXIII, 1877, str. 111—126).

Życiorys Ozajewicza. (Tamże, T. LXXIYV, 1878,
str. 96—100).

Stankiewicz Władysław, ur. 21 kwietnia
1838 r., początkowo oddawał się farma-
cyi, nauki lekarskie ukończył w Warsza-
wie 1862 r., 1864 r, był asystentem kliniki
chirurgicznćj, 1864—1865 odbył podróż na-
ukową za granicą; w r. 1869 zostal ordy-
natorem oddziału chirurgicznego w warsz.
szpitalu dla dzieci, 1872 r. takież obowiązki :
objął w szpitalu św. Rocha, 1877 r. w szpi-
talu wolskim; od r. 1880 zawiaduje od-
działem chirurgicznym w szpitalu ewan-
gielickim.
O główniejszych przyrządach do wywołania znie-

czulenia miejscowego służących i ich zastosowaniu.
(Gaz. lek., T. I, 1866, str. 251—283, 300—302).
Kamień w pęcherzu; skruszenie takowego; wy-

zdrowienie. (Tamże, T. II, 1867, str. 420—430).
O raku jądra. (Pam, tow. lek. wąrsz., T: LVI,

1866, str. 359. T. LVII, 1867, str. 34).
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Leczenie trypra w szpitalach londyńskich. (Tam-
że, T. LXII, 1869, str. 496).
Operacya naczyniaka na czole. (Tamże, T. LXII,

1869, str. 574).
Przedstawienie operowanćj z torbiela jajnika za
at owariotomii. (Tamże, T. LXII, 1869, str.
622).
Dwa spostrzeżenia z dziedziny chirurgii zacho-

wawczćj. (Tamże, T. LXIX, 1873, str. 408).
Wydobycie martwiaka, uwięzionego w kości przez

lat 20. (Tamże, T. LXX, 1874, str. 338).
Guz w prawćj pachwinie (hydrocele ineystata).

(Tamże, T. LXX, 1874, str. 5).
Preparat stawu biodrowego dziewczynki zmarłój

na zapalenie tego stawu. (Tamże, T. LXX, 1874,
str. 29).
Niezwykle znaczne skurczenie się górnćj części

tętniey łokciowój po jój przecięciu. (Tamże, T. LXXI,
1875, str. 387).

Ciało obee utkwione w Ścięgnie m. flexoris earpi
radialis. (Tamże, T. LXXI, 1875, str. 388).

Zmniejszenie wola pod wpływem zastrzykiwań do
miąższu gruczołu tarczowego nalewki jodowej. (Tam-
że, T. LXXII, 1876, str. 139).

Zropienie nerki prawćj; wyzdrowienie. (Tamże, T.
LXXII, 1876, str. 358).
Trzy spostrzeżenia chirurgiczne. 1) Zapalenie ro-

pne przewlekłe pochewki ścięgnistćj i Scięgna m.
wyprostnego wspólnego długiego nogi (burso-tendi-
nitis suppurativa ehron.). 2) Rana stłuczona głowy
obnażenie błony mózgowój twardćj w skutek zgorzeli
czaszki; wyzdrowienie. 3) Zwężenie otworu ustnego;
przywrócenie tegoż za pomocą operacji. (Tamże, T.
LXXIII, 1877, str. 141—151).

Mięsak szczęki dolnćj; uporczywe odradzanie się
tegoż; wypiłowanie częściowe szezęki; wyzdrowienie.
(Tamże, T. LXXIII, 1877, str 824—8320).

Przedziurawienie podniebienia twardego. (Tamże,
str. 4:39—440).

Elephantiasis seroti. (Tamże, T. LXXIH, 1877,

str. 625—626. T. LXXV, str. 224 — 226, 244—245.
Gaz. lek., T. XXIV, 1878, str. 385—8387). ;

Złamanie czaszki, objawy mózgowe, wypiłowanie

czaszki, wyzdrowienie (Pam. tow. lek. warsz., T.

LXXV, 1819, str. 648—650).
Rana czaszki i mózgu. (Tamże, T. LXXVI, 1880,

str. 720—721).
Opis choroby 8. p. D-ra Kureyusza. (Tamże, str,

858—878).
Przepuklina pachwinowa uwięziona, zgorzel kiszki,

wycięcie 2 etm. takowćj, szew kiszkowy. (Medyey-
na, 1882, Nr. 6, 7).

Listy z Paryża. (Tamże, 1882, Nr. 17, 18).
List z Londynu (Tamże, 1882, Nr. 24, 25, 27, 29).
Bąblowiec wątroby. (Pam. tow. lek. warsz., 1882,

str. 78—91).
Złamanie podłużne kości udowój —Złamanie szyj-

ki kości udowćj. (Tamże, str. 152).

Stanko Jan, lekarz, kanonik katedry kra-
kowskiój, wyleczył 1472 r. kronikarza
Długosza ciężko cierpiącego na kamień.

Por Łętowski: Kat. bisk. krak. IV, 78. Wiszniew-
ski: IV, 44, 192. ś

Stanko, doktór medycyny, lekarz woj-
skowy, z narażeniem własnego życia rato-
wał chorych w czasie pożaru szpitalawKiel-
cach 27 listopada 1809 r.

Stano Henryk. |
Zimniea z pokrzywką. (Gaz. lek., T. XXVI, 1879,

str. 136). ć
Stanowski Zygmunt. ur. r. 1837 w Roga-

linie w W. Ks. Poznańskióm, do gimna-

Stanko—Stański.

zyum. uczęszczał w Poznaniu i Ostrowie,
nauk lekarskich słuchał (1858 — 1862)
w Wrocławiu, Wiirzburgu i Pradze czes-
kiej. Uzyskawszy dyplom doktorskiwWro-
cławiu, został lekarzem szpitala miejskie-
go w Gnieźnie, gdzie 24 marca 1869 r. ży-
cia dokonał.
De encephalopathia saturnina. Vratislaviae, 1862,

w 8-ce, str. 24. Diss. inaug.

Stański Kajetan, ur. 1804 r., um. 15 lute-
go 1879 r. : :
Du ramolissement des os en gónóral et de celui

du Sieur Potiron en partieulier.  Mómoire prósentó
a la facultó de módecine pour le prix Monthyon 1838
auquel il a 6t6 decernć des óloges publics. Paris.
Rignoux, 1839, w 4-ce, str 68, 2 tabl.

1) DeTólasticitć des artóres considórće comme ser-
vant de róservoir de compression pour rendre le mouve-
ment du sang eontinu. 2) Quelles sont les voies de eom-
munieation entre le systóme veineux sus-diaphra-
gmatique? 3) Exposer les causes, dóerire la marche,
les syimptomes et le traitement de Fórysipóle phle-
gmoneux. 4) A quel signe reconnait-on la fraeture
du eol du fómur? Comment peut-on la distinguer des
autres maladies de la hanche? Paris, impr. Kignoux,
1839, w 4-ce, str. 64. Thóse.

Badania nad ciałami obeemi częstokrotnie znaj-
dowanemi w okolicy podjęzykowój, i które za ka-
ak $linowe poczytanemi były. (Arch. gón. Oet.,

1846.
Recherches sur les maladies des os dósignóes

sous le nom d'ostóomalacie et lettres sur la cause
principale des morts subites survyenues pendant Vin-
halation du ehloroforme. Paris, G. Baillióre, typ. E.
Dópóe 4 Sceau, 1851, w 12-ce, str. 128, 6 tab. ko-
lorowanych.
Gorączka nerwowa. Gangrena w twarzy. Wyle-

czenie. Operacya w celu restaurowania policzka.
(Roczn. tow paryzk., 1859, str. 59—64).
De la contagion dans les maladies. Mómoire lu

a PAeadómie impćriale de módecine le 24 janvier
1865. Paris, J. B. Bailliere, 1865, w 8-ce, str. 40.
Le eholóra est-il contagieux. Mómoire lu 4 la So-

ciótóć des módecins des hópitaux de Paris le 22 no-
vembre 1865. Paris, J. B. Baillitre, 1866, w 8-ce,
str. 45.
Examen critique des diverses opinions sur la con-

tagion du cholóra Paris, 1866, w 8-ce, str. 144.
Róflexions du docteur Stański 4 propos du rapport

de la eommision des maladies rógnantes A la Socić-
tć módicale des hópitaux de Paris. Abeille mćdieale
1867, str. 178.

Quelques observations sur le faits de lacontagion
de la fisyvre puerpórale. (Gaz. des hóp., 1868, Nr. 17).

Qontagion de la varicelle. (Lu 4 la Socićtóć m6-
dicale des hópitaux de Paris, sóance du 16 et du
24 janvier 1808). (Tamże, 1868, Nr. 86. Abeilłe mó-
dieale, 1868. Marzec).

Contribution A la question de la durće de Tineu-
bation dans la variole. (Gaz. des hóp , 1868, Nr. 82).
*Róflćxions du doeteur Stański,sur la fieyre puer-

pórale, 4 propos d'une eommunication de M. Empis
A la Sociótć módicale des hópitaux de Paris. (Abei|-
le módieale, 1868. Luty).
De la spócificitć dans les maladies. (Gaz. des hóp.,

1869, Nr. 68, 69).
De la contagion dans les ćpidemies. Analyse du

rapport de Ja comuision de Facademie impóriale de
módecine sur les ćpidćmies de cholera-morbus des
annćes 1854—65. Paris, 1870, w 8-ce, str. 257.
De la spontanóitć de la matitre dans les manife-

stations physiques et vitales par... Dr. en mód, ancien



Starcow—Stecewicz.

interne des hópiteaux et hospiees civils de Paris ete.

Paris, J. Baillitre, 1872, w 8-ce, k. 3, str. (811.

Nouvelles ótudes sur la spontanćitć de la matidre.

Róponse 4 quelques objeetions par le Dr. Stański.
Paris, J. B. Baillitre et fils, 1873, str. 68.

La eontagion du cholórą devant les corps savants.

Paris. Delahaye, 1874, w 8-ce, k. 2, str. VI i 118.

Les eonelusions du congrós sanitaire international

de Vienne et les eommentaires de M. Fauvel devant

la logique par.. Paris, Delahaye, 1875, w 8-ee,

str. 94.
De Tinutilitć disoler les maladeś dans les hópitaux.

Paris, Delahaye, 1876, w 8-ce, str. 22. »

Sur les hómorrhagies opiniatres A la suite" de
Famputation des amygdales. Lettres sur la canse
prineipale des mortes subites survenues pendant
Tinhalation de chloroforme. Un mot 4 propos de la
diseussion A Facadómie de medecine sur le cholóra de
1873. Paris V. A. Delahaye, impr. Huette, et O-ie,
1876, w 8-ce, str. 35.
De la eontagion de la variole. La vawiole eonta-

gieuse par inoculation, ne Test pas A distance. En-
couragement de FAcad. des sciences concours Breant.
Paris, Delahaye, 1877, str. 137.
Pisywał do dzienników lekarskich L'Union módi-

cale i Le Moniteur des hópitaux.
Staranności (0) około kobiet od czasu rozwiązania

onych aż do końca połogu. Warszawa, 1192, w8-ce.

Starcow Ananiasz.
Q użyciu propylaminy w reumatyzmie przewle-
Rh Kremera Rozmaitości lekarskie, 1862, str. 85
0 A

Niemowlę dotknięte ślinopłynem ze zgorzeliną bło-
nyśluzowćj, jamę ustną wyścielającćj. (Tamże, 1862,
str. 38—40). ,

Starkel Józef Cyryl, ur. w Gorlicach 10
marca 1807 r. z ojca Franciszka nadworne-
go lekarza rodziny Stadnickich i matki Te-
resy z domu Stierbowny ze Stierbie (uro-
dzonćj w Nowym Sączu), początkowe nau-
ki pobierał we LLiwowie, w Sączu i w Prze-
myślu; medycyny od r. 1624 uczył się
w Wiedniu, stopień doktorski pozyskał
w Padwie 18381 r. Wróciwszy do kraju po-
czątkowo praktykował w Przemyślu, w r.
1832 powołany był na lekarza powiatowe-
go do Mościsk, w r. 1835 przyjął obowiązki
lekarza dominialnego u ks. Lubomirskiego
Henryka w Przeworsku, skąd 1842 r. prze-
niósł się do Tarnowa na posadę lekarza
miejskiego; od 1847 do 1855 r. był lekarzem
obwodowym w Rzeszowie, skąd pokrzyw-
dzony przez rząd za to, że powołany głosem
powszechnego zaufania w radzie narodowćj
zasiadł, wrócił na pierwotną posadę leka-
rza miejskiego do Tarnowa; nadto był le-
karzem sądowym i więziennym tamże, za-
łożycielem i kuratorem bursy dla uczącćj

się młodzieży. Uzdolniony w agronomii,
którćj się poświęcał w Wiedniu, popierał
gospodarstwo krajowe i powołanym. był
na członka licznych towarzystw rolniczych
galicyjskich. Miasto Tarnów w uznaniu za-
sług zaszczyciło go mianem honorowego
obywatela (1866 r.. "Umarł 15 września
1805 roku.
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De oeconomia in re medicali. Patavii, typis semi-
narii, 1831, w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.
O łaźni parowój w krótkości zebrane uwagi dla

tych, którzy takowej z korzyścią cheą używać. Po-
dług własnych i innych postrzeżeń. Rzeszów, nakł,
i druk. Franciszka Skielskiego, 1848, w 8-ce, str. 64.

"Toż, wydanie 2-gie. Rzeszów, nakł. Pelara, 1858.
w 8-ce. str. 64.

Projekt zawiązania Towarzystwa lekarzów pol-
skich w Galieyi. (Przegl. lek., 1863, Nr. 6—10).

Przyczynek do chirurgii zachowawczój konserwa-
tywnój p. D-ra Hermana Schultego lekarza w Bochni
wiadomość podał... (Tamże, 1863, Nr. 41—43).
ż A lekarska domowa. (Tamże, 1865, Nr. 2,
+16):
Korespondencya z Tarnowa. (Tamże, 1865, Nr. 18).
O cholerze nagminnćj w mieście obwodowóm Tar-

nowie w jesieni 1866 r. Sprawozdanie urzędowe.
(Tamże, 1867, Nr. 5—7).
O szczepieniu krowianką glieerynową, podał...

(Tamże, 1868. Nr. 10, 12).
Głos z kraju o potrzebie reformy publicznćój służby

zdrowia, przedstawiony towarzystwu lekarskiemu
w Krakowie. Lwów, dr. K. Winiarza, 1868, w 8-ce,
str. 29. Odb. z gaz. Gmina.

Głos z kraju do Szanownych panów przewodników
klinik polskich. (Przegl. lek., 1870, Nr. 42).

Starkel Emanuel, syn Józefa, mlody
a wielce obiecujący lekarz. Um. 1874 r.

Starnigel Wawrzyniec.
Plica polonica medieorum polonorum italorumque

disceptationibus atque sententiis examinata. Oraeov.
1720.

Staszewski Karol.
De intestinorum uleeribus tuberculosis et prefora-

tione inde orta. Berolini, typ. Schlesinger, 1848,
W 8-ce.

Szteyn Józef, magister medycyny i ehi-
rurgii, obywatel miasta Lublina; przemiesz-
kiwał przez lat 40 w tóm mieście zajmując
się wykonawstwem lekarskióm. Testamen-
tem z d. 5 lutego 1830 r. zapisał na własność
obywatelom miasta Lublina sumę 60,000
złp., która miała być cząstkowo wypożycza-
ną z procentem rocznym. po 6 od sta, a do-

chód ztąd osiągnięty przeznaczył na 2 sty-

pendya dla studentów medycyny uniwer-
sytetu warszawskiego, synów ubogich oby-

wateli miasta Lublina lub w braku tychże

dla studentów urodzonych w Wojewódz-
twie lubelskióm. Nadto zapisał na szpital

św. Jana Bożego złp. 5,000, na szpital św.

Wincentego 4 Paulo złp. 1,000 i tyleż na

Towarzystwo. dobroczynności w Lublinie.
Por. Sierpiński: Historyczny obraz miasta Lubli-

na, str. 152.
Statut szpitala św. Łazarza w Krakowie. (Przegl.

lek., 1878, Nr. 36). Rozprawy sejmowe nad statutem

szpitala św. Łazarza w Krakowie. (Tamże, 1878, Nr.
48—45).

Stawecki Adam.
De la tempórature dans Faceżs normal de fiżyre

intermittente. Montpellier, 1873, w 8-ce, str. BL

i tabl. 5. y :

Stecewicz Rafał, lekarz szpitalawOświe-
ju, w powiecie Dryzieńskim.

Postrzeżenia nad leczeniem tyfoidaidalnój gorączki
za pomocą siarczyku 10 żywego srebra (sulphuretum
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hydrargyri nigrum). (Praktyczne postrzeżenia... V,
1862, str. 62—67).

Stecher Henryk Antoni, de Sebenitz ze
Lwowa.

Diss. inaug. historieo-medica de theoria historiae
medicinae.  Vindobonae, typ. Stóckholzer, 1831,
W 8-ce. 5 ż

Steck Walenty.
Betrachtungen und Bemerkungen iiber die Ursa-

che der hartnickigen Heilung gewisser abnorm grin-
digen Flechten und Kopfgrinde und einer auf Ver-
nunft und Krfahrung nebst einem Anhang, von Va-
lentin Steck, elimals k. franzósischer Oberarzt, nun
Hof-und Dominial-Arzt bei $. Excellenz dem Heren
Grafen Stanislaus Malachowski in Konskie. Breslau,
1819, w 8-ce, str. 43.

Steckiewicz v. Steczkiewicz v. Stetkie-
wicz Mikołaj Jan, doktór filozofii i medycy-
ny, mieszkał we Lwowie w początkach
XVIII wieku, znany z bogobojnego i eno-
tliwego życia.

Por. Żywoty sławnych Ormian, str. 288.

Stefanowicz (Stephanides) Melchior, wy-
doskonalony w naukach filozoficznych i le-
karskich we Włoszech był profesorem
i pierwszym rektorem akademii Jamojskićj.
Przy schyłku życia poświęcił się stanowi
duchownemu, został kanonikiem chelm-
skim, scholastykiem zamojskim, probosz-
czem lubaczowskim.

Por. Maciejowski. Pismiennietwo... ILI, 694.

Stefanowicz Albert, ur. 1845 r. na Żmuj-
dzi, do gimnazynm uczęszczał w Szawlach,
do nauk lekarskich przykładał się w Pe-
tersburgu i Kijowie (1874). Jako stypen-
dysta rządowy, otrzymał posadę lekarza
marynarki w Baku, obecnie przebywa
w Kronsztadzie.

Izsliedowanie kilewoj (triumnoj) wody i znaczenie
jeja w gigieniczeskom otnoszenij (matieriał dla sudo-
woj gigieny). S$. Petersburg, 1888. Diss. inaug.

Stefański Franciszek, po ustąpieniu Pa-
wła Soldadiniego objął 1785 r. kanonikat
doktora medycyny przy kapitule gnieźnień-
skaćj. Um. L/8( 1.

Por. Gąsiorowski: str. 20. Korytkowski: Prałaci
i kanonicy katedr. gnieź. IV, 9.

= Steidele R. J.
Księga o sztuce babienia z przyłączonemi figura-

mi w Wiedniu 1775 r. wydana. Teraz przez Jakóba
Kostrzewskiego na oyczysty ięzyk przetłamaczona
roku Pańskiego 1777. Lwów, Piller, w 8-ce, str.
XXVI, 407, 26 tabl.
Księga o sztuce babienia czyli dzieci odbierania,

z przyłączonemi figurami po raz trzeci w Wiedniu
wydana, którą teraz Jakób Kostrzewski na oyczysty
ięzyk przetłómaczył r. 1/86. Lwów, Piller, w 8-ce,
str. 438, 25 tabl.

* Steiner.
Rys nauki o chorobach dzieci dla uczących się

ilekarzy. Z wydania drugiego poprawionego i po-
mnożonego przełożyło na Jożyk polski grono lekarzy
Uniw. Jagiell. pod kierunkiem prof. Jakubowskiego
i Oettingera. Kraków, 1877, w 8-ce, str. 394. Spr.
Warschauer. (Przegl. lek., 1877, Nr. 25).

Kliniczne doświadezenia nad pląsawicą. (Pam.
tow, lek. warsz., T. LXII, 1869, str. 550).

Stecher—Steuermark.

Steinberg. Żeg0ś
Owariotomia czyli wycinanie jajników.

tow. lek. warsz., T. LIX, 1868, str. 0).

-* StellaErazm, lekarz żyjącywkońcuXV
i na początku XVI wieku, rodem z Lipska,
wydał: :
De Borussiae antiquitatibus libri duo. Basileae,

1518, w 4-ce. Dzieło to przypisane Albertowi ostat-
niemu mistrzowi krzyżackiemu. Wie
Tamże w Oolleetio diversorum navigationumet

itenerum 1536, a także w zbiorze Pistoryusza i Mie-
lera.

Por. Wiszniewski: VIII, 61. Bentkowski Fel.: II,
687, 700, 713. | DE 26
"Stelmachowicz Mikołaj. ?
Matieriały dla uczenja o chołodnych obwiotywa-

njach. $.-Peterburg, tip. J. Treja, 1882, str. 51. Diss.
inaug. ;

Stephani Engelbert, ur. 1825 r. w Gieł-
gudyszkach, nauk gimnazyalnych słuchał
w Tylży, do medycyny przykładał się
(1846—1850) w Berlinie. :
De febre intermittente. Berolini, typ. Schlesinger,

1850, w 8-ce, str. 31: Diss. inaug. :

Stephany SŚwiętosław. *
De pneumonia quae infinenzae sie dietae seu ca-

tharri epidemici tempore grassata est. Petropoli,
1849, w 8-ce, str. 32.

Stern.
O leczeniu ukąszenia żmii.

Nr. 25).
Sternberg Krzysztof, rodemz Królewca,

naznaczony fizykiem m. Torunia w r. 1659,
już w r. 1661 przeniósł się do Poznania,
gdzie przeszedł na łono kościoła katolie-
kiego.

Por. Gąsiorowski: II, 197.
Sternschuss Josua. ć
De cholera epidemica, quae grassabatur anno vix

praelapso, Autore Josua Sternschuss, medieoII ordi-
nis Varsaviae. Varsaviae, typis Societatis Missionis
Anglicane, 1853. w 16-ce, str. 48. Sprawozdanie
o tóm dziełku dał Buchner w Tyg. lek., 1853, Nr. 52.

Steskal Jan Władysław, rodem z Kra-
kowa. >
De aquis muriatico-salinis universe et singulariter

de aqua Vieliciensi et lvoniciensi. Oracoviae, S.

Gieszkowski, 1839, w 8-ce, str. 59i2 k. D. inaug.

Stetkiewicz Wojciech, doktór medycyny
i filozofii, lekarz krakowski, żyjący około
1540 r. Wydał: ć

Medicinalia praecepta de cognoscendis, eurandis-
que singulis febribus. Cracoviae, apud Hier. Schar-
fenbergerum, 1548, w 8-ce. Przypisane Mikołajowi
Radziwiłłowi.

Por. Janociana: I, 252. Gąsiorowski: I, 232. Rocz.
wyd. lek. III, 440. ć

Steuer Wilhelm, ur. r. 1787 w Kizepi-
cach, nauk lekarskich słuchał wWrocła-
wiu (1812), późnićj (1816) w Berlinie, gdzie
/ stycznia 1819 r. stopień doktorski osią-

Sną ; 4 .. =
De mercurii in morbis infammatoriis agendi modo.

Berolini, typ. J. F. Starekii, 1819, w 8-ce.
Steuermark Henryk.
Torbiel jajnika (Cystovarium) wyzdrowienie po

wypróżnieniu treści jego do kiszki stoleowój. (Tam-
że, 1862, Nr. 17).

(Pam.

(Tyg. lek., 1847,



Stępiński—Stoll.

"Sprawa zimnicza (processus malaricus) z różnemi
przypadłościami. (Tamże, 1863, Nr. 38—40).

Nakłócie klatki piersiowój (Paracentesis thoracis)
wykonane na dziecku trzechletnićm i opisane. (Tam-
że, 1865, Nr. 4—8).

Kilka słów o skutkach osiągniętych przy leczeniu
zapalenia płue włóknikowego (Pneumonia crouposa)
nastojem ciemierzycy zielonćj (Tinet. veratri viridis).
Rzeez czytana na pierwszym zjeździe lekarzów i przy-
rodników polsk. w Krakowie. (Tamże, 1870, Nr. 8, 9).

Stępiński.
Sprawozdanie z kliniki położniczej krakowskićj

z r. 1861/2. (Przegl. lek., 1868, Nr. 14—18).
Stępniewski Tymoteusz, lekarz

w lipnie.
Kobieta, jój udział w rzeczach miłosierdzia, lecz-

nietwa i niezależnćj pracy. (Odezyt). Warszawa,
nakł. autora, 1876, w 8-ce, str. 56.

Goethe, znaczenie jego prac na polu biologii i filo-
zofii przyrody. Studyum odezytane na posiedzeniu
Tow. lek. płockich w r. 1876 przez D-ra T. Stępniew-
skiego, wiee prezesa tegoż tow. Warszawa, nakł.
autora, druk. Przegl. tyg., 1877, w 8-ce, str. 48.

Stęszewski Walenty, ur. 1796 r. w £owi-

pow.

czu, nauki średnie pobierał w Poznaniu,
do medycyny przykładał się w Wrocławiu,
gdzie 10 Grudnia 1522 r. dyplom doktor-
ski otrzymał.
De Pathematibus animi, morborum eausis, signis,

remediis.  Vratislaviae, typ. Kupferianis, 1822,
W 8-ce, str. 32.

Stich Antoni Józef (Galicianus Wetti-
nensis).

Diss. inaug. medica de encephalitide. Wien, Druek
v. Grund, 1822, w 8-ce, str. 551 3.

Stiche Czesław, spółczesny lekarz war-
szawski,
Davos am Platz i inne znaczniejsze stacye klima-

tyczne Szwajearyi ze względn na leczenie chorób
płucnych pod wpływem górskiego klimatu. Warsza-
Wa, druk, Lewentala, 1881, w 8-ce, str. 40 z trzema
drzeworytami.
= Stiemer G. Fr.
O cholerze w Gdańsku (nadesłane w języku nie-

mieckim). (Tyg. lek., 1858, Nr. 18).
Stirba de Stirbitz Franciszek, ur. w No-

wym Sączu, uczęszczał do szkół w Tarno-
wie i Zamościu, nauki lekarskie pobierał
w Wiedniu, gdzie 1808.r. dyplom doktor-
ski otrzymał. Powróciwszy do kraju osie-
dlił się w Nowym Sączu jako lekarz pra-
ktyczny; 1814 r. mianowany był lekarzem
zdrojowym w Krynicy i urząd ten piasto-
wał do schyłku swego życia, które w Kry-
nicy 29 maja 1682 r. zakończył.

Opisanie źródeł mineralnych w Kryniey, eyrkule
sandeckim znajdujących się. Lwów, druk. J. Schney-
dera, 1816, w 8-ce, str. 89.

Toż, po niemiecku.
Stóckel Manasse, chirurg gdański, na-

pisał:
Anmerekung, welche bei der Pest so a. 1709 in
Z grassiret, beobachtet worden. Danzig, 1710,

W 4-0. ZE:

Por. Hoppius: Sehediasma de seriptoribus... przy
Dlugoszu, str. 151.
Stockmann Aleksander Jan, ur. 5 grudnia

1845 r. w Radomiu; nauki gimnazyalne po-
SŁOWN. Luk, POL.
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bierał w mieście rodzinnóm a następnie
w Kaliszu; do medycyny przykładał się
(1866 — 18/1) w Warszawie. Krótki czas
zajmował się wykonawstwem lekarskićm
w Tuszynie, w powiecie łódzkim, W r. 1872
mianowany został lekarzem szpitala $. Ta>
deusza w Oiechocinku; obowiązki te w po-
rze letnićj sprawuje do chwili obecnej, bę-
dąc zarazem członkiem zarządu zakładu
kąpielowego. W zimowych miesiącach
18/4 — 15/9 r. praktykował w Nieszawie,
później w Aleksandrowie; w r. 1882 prze-
niósł się do Warszawy.

Działanie odruchowe jednego z nerwów ezuciowych
serca na ciśnienie krwi w naczyniach (N. depreszor
Qyoni et Ludwigi). (Gaz. lek., T. VII, 1869, str. 1—5,
24—928, 36—41). 5
O wpływie nerwów na oddechanie. Rozprawa na-

grodzona przez wydział lekarski medalem złotym.
Ciechocińskie kąpiele błotne czyli torfowe. (Gaz.

lek., T. XIII, 1872, str. 705—710).
Spostrzeżenia z praktyki lekarskićj w Ciechocin-

ku. (Tamże, 'T. XVIII, 1875, str. 49—54).
Korespondeneya z Wiednia. Kilka uwag o opera-

cyi wycięcia zwyrodniałych jajników (Ovariotomia).
(Kronika lek., Nr. 11).

Ciechocinek pod względem lekarskim. Warszawa,
FE. Wende, druk. J. Zawiszewskiego, 1882, w 8-ce,
str. V, 100.

Przełożył dzieła: Dondersa (ob.), Wundta (ob.),
Neumanna (o0b.), Henocha: Choroby przyrządu jamy
brzusznój, 1674. W przeglądzie postępu nauk lekar-
skich redagował dział anatomii i fizyologii. .

Stoll Paweł Fryderyk, rodem z Gdańska,
doktór filozofii i medycyny, podezas swego
pobytu w Padwie był obrany r. 1664 radcą
narodu polskiego.

Stoll Jan Godfryd Stanisław, rodem z El:
bląga, był nadwornym lekarzem królew-
skim, nie malo przyczynił się do powtór-
nego otworzenia w Warszawie 1794 roku
szkoły chirurgicznćj, w którój nauczał ana-
tomii.

Aretissima chirurgiae eum medicina conjunetio.
Trajecti ad Viadrum, 1778, w 4-ce. :

Stoll-Krotowski M., ur. 1847 r. w Kali-
szu, ukończywszy nauki gimnazyalne
w mieście rodzinnóm w r. 1867, udał się.
r. 1869 dla słuchania medycyny do Zury-
chu; w Berlinie r. 1878 dyplom doktorski
otrzymal. Trudnił się wykonawstwem le-
karskióm przez lat kilka w Kaliszu, obecnie
przebywa w Piotrkowie. ;

Stenosis aortae eongenita. Berolini, 1873, w 8-ee,
str. 32. Diss. inaug. :

* Stoll Aleksy, lekarz wojskowy rosyj-
ski, ordynujący w szpitalu ujazdowskim
w Warszawie, jest wynalazcą nowych na-
rzędzi do wiercenia i wypiłowywania kości,
r. 1881 na wystawie lekarskićj podezas
zjazdu lekarzy i przyrodników polskich
w Krakowie za swój wynalazek otrzymał
medal srebrny. Po polsku ogłosił.

Sześć amputacji z wyłyżeczkowaniem szpiku kost<
nego. (Medycyna, 1683, Nr. 20—28). . *-
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Stopczański Aleksander, ur. 1835 roku
w Nowym Targu, doktór medycyny, pro-
fesor chemii patologicznój w Uniwersytecie
Jagiellońskim, dziekan wydziału lekar-
skiego przy tymże uniwersytecie, dyrektor
zakładu chemii lekarskićj.
Ueber die Bestimmung des Kreatinins im Harn

und Verwerthung desselben beim Diabetes mellitus.
Wien, Druck von A. Pichler, 1863, w 8-ce, str. 14.
Odb. z Wiener med. Wochenschrift, 1863, Nr. 20.
Chemische Analyse fiir das herzoglich-nassauische.

Brumen-Comptoir zu Niederselters. W iesbaden, druk.
Steina, 1863, w 8-ee, str. 14.
Beitriige zur Holzverkohlung im geschlossenen Rau-

mebehufs der Gewinnung der Kssigsiure vom tech-
nisch-chemischem Standpunkte. Wien, Druck u. Ver-
lag von Carl Gerold's Sohn, 1864. w 8 ce, str. 8.

Rozbiór chemiczny wody mineralnćj szczawniekićj
z siedmiu zdrojów. (Roczn. tow. nauk. krak. Poczet
3-ci, DT. X, 1866, str. 16—69).

Toż, w osob. odb. Kraków, D.E. Friedlein, 1865,
w 8-ce, str. 55.
Chemisehe Analyse von 7 Quellen des Mineral-

wassers zu Szczawnica. Krakau, Druck der Univ.,
1865, w 8-ce, str. 53.

Pogląd na wypadki otrzymane w pracowni che-
miezno-patologicznój e. k. Uniw. Jagiellońskiego
skreślony w Lipcu 1867 r. (Roezn. tow. nauk krak.
Pocz. 3-ci, T. XII, 1867, str. 363—399).

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw., 1867,
w 8-ce, str. 39. .

Rozbiór chemiczny wody mineralnój (szczawy ma-
gnezyjowo-sodowo żelezistej) ze zdroju słotwińskiego
w Krynicy. (Roezn. tow. nauk krak. Pocz. 3-ci, T.
XIV, 1868, str. 14—45).

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk, Uniw., 1868,
w 8-ce, str. 48.

Stopierzyński Władysław, ur. 1833 r. we
wsi Krowiey nieopodal Kalisza, ukończyw-
szy nauki gimnazyalne w Ostrowie w W.
Ks. Poznańskióm, 1854 r. rozpoczął studya
lekarskie w Berlinie, po dwóch latach prze-
niósł się do Wiednia, skąd po rocznym po-
bycie wrócił do Berlina, gdzie 1858 r. stopień
doktora medycyny uzyskał, Pod koniec
swych studyów w Berlinie pełnił obowiąz-
ki assystenta przy klinice chirurgicznój.
W 1860 r. osiedlił się w Kaliszu, gdzie zo-
stał lekarzem szpitala starozakonnych,
a swą zdolnością, prawością, wysokićm po-
czuciem obowiązków koleżeńskich zyskał
powszechne poważanie. Umarł 19 maja
1873 r. z suchot płucnych.
De lupo. Berolini, 18589, w 8-ce, str. 47. Diss.

inaug.
Stowarzyszenie emerytalne przy Towarzystwie le-

karskióm warszawskióm. (Główne zasady) b. w. m.
ir. (Warszawa), w 8-ce, str. 10.

Stoyo Maciej, ur. 1526 r., slynny swego
czasu lekarz, filozof i matematyk, lekarz
nadworny Alberta, księcia pruskiego 1 pro-
fesor akademii królewieckićj. Umarł ma-
jąc lat 83.

Por. Monum. Sarmat. 358.

Strachocki Jan Wojciech, otrzymawszy
stopień doktora filozofii w Krakowie 1648
roku, do nauk lekarskich przykładał się

Stopczański—Strawiński.

w Padwie, gdzie był 1651 r. asesorem w od-
dziale narodowości polskićj. Wydał:

Krótki o morowóm powietrzu dyskurs. 1677, w 8-ce,
dedyk. Czechowiczowi, aptekarzowi kaliskiemu.
Por. Muezkowski: Lib. promot. 317. 322. Skimbo-

rowicz: Album Polonor. Roczn. T. P. N. XI, 7, 15.
ze $tradomia Bartłomiej, syn Stanisława,

z przydomkiem Sabinka (Sabinus), od imie-
nia matki, ojciec bowiem nazywał się Ka-
mieński, ur. 1506 r. w Królewcu, stopień
bakałarza nauk wyzwolonych otrzymał ro-
ku 1526 w Krakowie. Był nadwornym le-
karzem Zygmunta Augusta, członkiem
akademii Jag. jako eollega minor, archi-
dyakonem lubelskim (1545), łęczyckim,
proboszczem wileńskim, u ś. Floryana
(1548), w Piotrowinie i Stężycy, kanoni-
kiem sandomierskim. Wojciech Nowopol-
ski wspomina o nim jako o biegłym leka-
rzu. Umarł z suchot 20 sierpnia 1556 r.,
przeżywszy lat 50.
Examen de pharmaco exhibendo ante eoetionem

materiae, ejusdem conelusiones. Cracoviae, H. Vie-
tor, 1589, fol.

Por. Muczkowski: 180. Oettinger: 164 Łętowski:
Katalog biskupów 1V, 25. Paprocki: Herby rycer-
kak 582. Roczn. wyd. lek. II, 47. Starowolski: 29,

ze Stradomia Stanisław, syn Tomasza,
z przydomkiem Sabinka, doktór medyeyny
i filozofii, był sekretarzem Stefana Batorego
dziedzicem na Stroczy, wójtem wileńskim
(1584), nadzoreą mennicy W. Ks. Litew-
skiego. Umarł w Wilnie, gdzie zwłoki jego
u św. Anny pochowano.

Por. Starowolski: 162. Swięeki: Histor. pam.II,
47. Kraszewski: Wilno, II, 380. III, 224, 249. Nar-
butt: Pisma hist. 121.

Stramsowicz (Stramsovius Biorunensis)
Stanisław zwany Bioruń, stopień magistra
filozofii uzyskał w Krakowie 1581 r. W ro-
ku 1585 wyjechał za granicę towarzysząc
młodym Zamoyskim, wnukom brata Jana
Zamoyskiego. W roku 1588 udał się na
nauki lekarskie do Włoch.

Por. Oettinger:... str. 220.
Strański Karol Ignacy, rodem z Kra-

kowa.
Tractatus de saneti Viti chorea. Vindobonae, typ.

Ackermanni, 1822, w 5-ce, str. 110. Diss. inaug.

Strasburger Edward, profesor botaniki
w Jenie.

Zarazek choleryczny (Das cholera- contagium).
Najnowszą pracę Ernesta Hallier'a streścił... (Tyg.
lek., 1867, Nr. 42, 45). |.

Straszewicz Michał, rodem z Karopola.
Those pour le doetorat en módecine. (Questions

sur diverses branches des sciences módicales). Stras-
bourg, G. Silbermann, w 4-ee, str. 31.

Strawiński Mikołaj.
Ueber den Bau der Nabelgefiisse und iiber ibren

Verschluss nach der Geburt. Wiener Aeadem.
Sitzungsb. 1874, III Abth. LXX.
O strojenii pupocznych sosudow i zakrytii ich po-

sle rodow.  S.-Peterburg, 1880, w Ś8-ce. Diss.
inaug.



Strawiński—Stru$.

Strawiński Władysław, ur. 1848 r. w gu-
bernii OCzernihowskićj, nauk lekarskich
słuchał w Charkowie, następnie w War-
szawie; obeenie jest lekarzem miasta i gi-
mnazyum w Kieleach. :
Q znaczeniu okostnój pry tworzeniu się kości.

Warszawa, w druk. Gaz. lek., 1877, w 8-ce, str. 68.
Osobn. odb. z Gaz. lek., 1877.
O resorbcii kostnoj tkani i gromadnych kletkach

(myeloplaxes), kak nieposredstwiennych produktach
otoj mz (Raboty fizioł. łab. warsz. uniw.), w 8-ee,
str 11.
O sud'bie kinowari wprysnutoj w krow” żiwotnych.

(Raboty łab. warsz. uniw.), w 8-ee, str. 51.

Stroiński Ignacy, ur. r. 1850 w Jutroszy-
nie, nauk gimnazyalnych słuchał w Le-
sznie, a lekarskich (18/0—1874) w Gryfii.

Ueber die kiinstliche VermehrungderBlutmasse
und ihre Folgen. Greifswald, 1874, w 8-ce, str. 32.
Diss. inaug.

Strokowski Wł.
Ueber die Anwendung des Jodoform bei veneri-

schen Krankheiten. (St.-Petersb. med: Woehenschr.
1877, Nr. 10).

Strowicki Piotr, ur. 1846 w Prusach Za-
chodnich, dogimnazyum uczęszczał w Choj-
nicach, od r. 1868 poświęcał się naukom
lekarskim w Gryfii.
Ueber die gerichtlich-medieinisehe Beurtheilung

der gewaltsamen Nabelschnurtrennung. Greifswald,
1878, w 8-ee, str. 32, 1 tabl. Diss inaug.

* Stromeyer.
Rzecz o leczeniu ran postrzałowych na polu bit-

wy. Wyciąg z dzieł Stromeyer'ai Lóffler'a przedmio-
tu tego tyczących. Podał M. Pawlikowski. (Przegl.
lek., 1868, Nr. 45—52. 1864, Nr. 1, 3—8).

Strumieński Józef, z Wołynia.
De manu uti signo in morbis. Vilnae, 1815, w 8-ee.

Diss. inaug.
Struś (Struthius) Józef; syn Mikolaja,

grzebieniarza a młodszy brat Baltazara,
ur. w Poznaniu, r. 1510; początkowe nauki
pobierał w rodzinnóm mieście w. szkole
Lubrańskiego, która wówczas pod sterem
"Tomasza Bedermana zostawała. Wyższych
nauk słuchał w Krakowie, ćwicząc się
w języku greckim pod Jerzym Libanem,
w matematyce i filozofii pod Walentym
Morawskim w medycynie pod Qypryanem
z Kowicza. Stopnie filozoficzne otrzymał
w r. 1529 i 1531. Zalecony przez Qypryana
z Kowieza Janowi Kaskiemu, zyskał sobie
jego względy; również w Janie Chojeńskim,
późniejszym biskupie krakowskim, znalazł
gorliwego opiekuna i obrońcę. Przez ostat-
niego zachęcony i szczodrym  datkiem
wsparty, udał się Struś w r. 1582 do Pa-
dwy dla słuchania nauklekarskich. Tam
wkrótee swą pracowitością i wiedzą taką
sobie zjednał sławę, że senat wenecki mia-
nował go w r. 1586 publicznym profesorem
medycyny (explicator medicinae theoreti-
cae extraordinarius). W tym czasie oprócz

obowiązków nauczycielskich, zajmował się

przekladem dzieł Hippokratesa i Galena
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na język łaciński. Zatęskniwszy do rodzin-
nój ziemi, wrócił do Poznania; po kupieniu

domu r. 1545, został obywatelem tego mia-
sta, a wkrótce potóm objął obowiązki le-
karza przybocznego przy Andrzeju Górce.
Bawiąc w Krakowie, niósł pomoc lekarską
córce Zygmunta I a żonie Jana Zapoliji,

króla węgierskiego, Izabelli, którćj towa-
rzyszył do Budy, skąd wzywany był do
Solimana II, sultana tureckiego, ciężką
złożonego chorobą. Sława lekarska Strusia
szeroko rozchodziła się po za granice oj-
czyzny; niejednokrotnie dawał on rady le-
karskie Filipowi II, królowi hiszpańskie-
mu, który obietnicą znacznych dochodów
starał się zwabić do siebie polskiego leka-
rza. Atoli Zygmunt August nie pozwolił,
aby tak rozgłośnój sławy mąż miał kraj
opuścić a obsypawszy Strusia zaszczytami,
mianował go nadwornym lekarzem. W ro-
ku 1557 z wyboru spółobywatelów został
burmistrzem m. Poznania, Umarł 6 marca
1568 r., przeżywszy lat 58. Zwłoki jego
złożono w kościele katedralnym i uczczono
stosownym napisem grobowym, którego
dziś i śladu niema.
Ad medieum hisce temporibus maximum atque

celeberrimum D. Cyprianum de Lowiez De medieae
artis exeellentia carmen elegiacum. Auctore Josepho
Struthio Posnaniense. Oracoviae,per Matbiam Seharf-
fenbergium exeusum in vigilia Nativitatis dominieae
a. 1529, w 8-ce. ą -
"Ad reverendissimum in Christo patrem et Domi--
num D. Joannem Latalscium Episeopum Posnanien-.
sem Elegia Josephi Struthii Posnaniensis. Umiesz-
czona jest przy dziełku Chvistophori Hegendorffini
Deeclamatio gratulatoria in coronationem junioris Po-
loniae Regis. Oracoviae, apud Hieronymum Vieto-,
rem, 1580, w 8-ce. —_. -

Josephi Struthii Posnaniensis: Ad bonae mentis
adolescentes Elegiacum carmen Paraeneticumi. e.
exhortatiyum „ad studium eloquentiae.* Znajduje się
przy dziele powyższćm. : ;

Sanetissimi Patris et Domini D. Joannis a Lasko
Arehiepiseopi et Primatis totius Regni Poloniae,
Epicedium elegiacis versibus confeetum. Auetore Jo-
sepho Struthio Posnaniense. Apud Kegiam Oraco-
viam Mathias Scharfenbergius exeudebat. IV Nonas
Junios 1531. ą

Luciani Samosatensis Astrologia Erasmo Rotero-,
damo interpret. Josephi Struthii Posnanien. in Lu=.

ciani Astrologiam, Commentariorum libri duo, Lucia-

ni Declamatio lepidissima quae Alxq BGwvrćvcov.
i. d. Judicium Vocalium inseribitur Josepho Struthio:

Posnaniense interprete. Exeusum Oraeoviae, per
Mathiam Scharffenbergium, 1531, w 8-0e, k. 16, 58,
14. Ded. Joanni a Lasko. ;

Galeni Astrologia ad Aphrodisium. Spuria quidem
judicata. Exlibens Mathematieae Scientiae progno-

stiea De decubitu infirmorum. Nuńe primum a Jo=

sepho Struthio e Graeeo translata. Venetiis, per Jo-'

annem Patavinum et Venturinum de Ruffinellis, 1535;

w 8-ce. Ded. Joanni Chojenio. GE „Ast

Toż, w zbiorze dzieł Galena, wydanym przeż Ja-

nusa Cornariusza (T. VIII, str. 43—958). s
"Toż, w zbiorze dzieł Galena, wydanym 1586 r.

w Bazylei przez Tektandra. Tu także znajduje się:

„de paratu facilibus* tłomaczenia Strusia. JI

1%
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Toż, w wydaniu weneekićm Valgrisiusza 1562 r.,
na str. 76—80. Tu także znajduje się traktat de Uri-
nis tłomaczenia Strusia.
3 w 7-m wydaniu weneckićm u Juntów na str.

Galeni de Urinis liber. Genuinus aliis visus, aliis
suppositicius. Nune primum a Josepho Struthio e
Graeco traduetus. Venetiis, per Joannem Patavinum
et Venturinum de Ruffinellis, 1535, w 8-ee. Ded. Wa-
lentemu Morawskiemu, lekarzowi.

"Toż, w weneckióm wydaniu Juntów, 1625, Olassis
IV, str. 123—126.

"Toż, w weneckióm wydaniu Juntów, 1550, Olassis
1V, str. 122—125.

"Toż, w weneckióm wydaniu Valgrisiusza, 1562
(str. 71—78).

Toż, w wydaniu bazylejskićm Tektandra, 1536,
(apud Oratandrum). :

"Toż, w wydaniu bazylejskićm, 1561.
Claudii Galeni Pergameni, de Antidotis libri duo:

per tot secula ab omnibus magnopere desiderati in
ratiam magni Antistitis, Joannis Chojenii episcopi

Plocensis e Graeco in latinum tradueti et commenta-
riis brevibus illustrati, a Josepho Struthio Polono,
publico tum artis medicae Patavii professore. Vene-
tiis per Joannem Antonium de Nicolinis de Sabio,
1587, w 8-ce. Dodano: Astrologiae ad Aphrodisium
liber. De urinis liber.

Olaudii Galeni Pergameni, in librum Hippoeratis
de fraeturis Commentariorum libri tres e Graeco in
latinum conversi a Josepho Struthio Polono publieo
artis medieae Patavii Professore. Venetiis, in aedi-
bus Bartholomaei Zanetti, 1538, w 8-ce. Ded. Joanni
Chojenio.

Claudii Galeni Pergameni, in librum Hippoeratis
de artieulis Commentariorum libriIV. Latine redditi
a Josepho Struthio Polono, publico artis medicae Pa-
tavii professore. Venetiis, apud Bartholomaeum Za-
nettum, 1540, w 8-ce. Ded. Scholae philosophorum
et medieorum Patavinae. :

Prognostiea Galeni. Lugduni 1540. (Jocher I,

Sphygmicae artis jam mille ducentos annos perditae
et desideratae libri V, a Josepho Struthio Posna-
niense medien recens consripti. Basileae per Joan-
nem Oporinum, (1555), w 8-cee, k. nl. 8, str. 368, XII,
XVII. Ded. Szkole padewskićj. Dzieła tego rozprze-
dano w jednym dniu 800 egzempl.

Artis sphygmieae jam mille ducentos anos perdi-
- tae et desideratae libri quinque a Josepho Struthio
Posnaniense medico eonseripti. Nune denuo diligen-
tissime emendati. Venetiis ad instantiam Jacobi
Anelli de Maria bibliopolaeNeapolitani,1573,w8-ce,
k. nl. 8, str. 366, spisu k. nl. 8.

Ars sphygmiea s. pulsuum doetrina supra MOO
annos perdita et desiderata. Omnibus tamen Medi-
cinam cum nominis eelebritate, maximaque utilitate,
facere Yvolentibus, summe necessaria.
Struthio Posnaniense, Sigismundi Augusti Regis Po-
loniae olim medico, libris quinque conseripta et jam
primum aueta.

ea elegans tractatus et Caspari Baubini intro-
uetio, pulsuum Synopsin continens. Basileae, im-

pensis Ludovici Koenigs, 1602, w 8-ce, Ded. Bauhina
Janowi i Mikołajowi Potockim.

Qlaudii Galeni Pergameni medieorum omnium fere
principis de differentiis morborum liber. Cracoviae,
apud Hieronymum Vietorem, 1537, w 8-ce, k. nl. 31.
Dzieło to w przekładzie Wilhelma Copa (Copus) wy-
dał Struś i przypisał Janowi Chojeńskiemu.

Por. Oettinger: Jos. Struthii vita 1843, Starowol-
ski: Hecatontas, 180. Juszyński: II, 211. Wizerunki
Ęje naukowe, 1840, T. XIEL Jocher: I,

A Josepho

Accessit Hieronymi Capivaecii de*

Strus—Strzyżowski.

= Struve Aug. Adolf Fryd.
Wiadomość o wodach mineralnych przez... wytłu-

maczona i poprzedzona wstępem o sposobie zastoso-
wania się przy wodach przez Wilhelma Malcza.
Warszawa, 1825, w 8-ce.
O naśladowaniu wód mineralnych samorodnych

wraz z praktyeznemi spostrzeżeniami lekarzów o sku-
teczności wód sztucznych, z przedmową D-ra F. L.
Kreissiga. Warszawa, w druk. rządowćj, 1825,
w 8-ce, str. 204.

Przewodnik dla pijących wody mineralne sztuczne
Struvego. (Z niemieckiego). Warszawa, druk. J. Ja-
worskiego, 1858, w 8-ce, str. 31.

Struve Henryk, nie lekarz, spółczesny
profesor filozofii w Warszawie.
O istnieniu duszy i jój udziale w chorobach umy-

słowych. Dwie rozprawy czytane na posiedzeniach
Tow. lek. warsz. Warszawa, E. Wende i Spół., 1867.
W 8-06, str. XII, 109, 1.

Strużyński.
O nowćj metodzie opatrywania złamanych ezłon-

ków, za pomocą gipsowój przewiązki, wynalezionój
przez D-ra Mathyssen. Tyg. lek., 1855, Nr. 6).

Stryczek lan.
Ueber die Entwiekelung introligamentiirer Tumo-

ren im kleinen Becken und deren Operationen. Greifs-
wald, Druek von C. Sell, 1881, w 8-ce, str. 45i 1 nl.
Diss. iaaug.

Strzechowski, asystent kliniki chirurgi-
cznój w Uniw. Jag.

Przypadek śmierci z chloroformu.
1880, Nr. 21).

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw., 1830,
W 8-06, str. 5.

Strzelbicki Stefan, umarł w Siedlcach
1878 r.

Leczenie żółtaczki łagodnój. (Tys.
Nr. 16). o EoWĘ
Wrzód okrągły żołądka. (Tamże, 1860, Nr. 22).
Przetoki moczowe. Wstrzymanie oddawania mo-

czu, wskutek uderzenia w części płciowe, zgorzel—
przetoka cewki moczowój. (Tamże, 1862, Nr. 13)
Nadto umieścił w Tyg. lek., 1853, kilka przekła-

dów z niemieckiego.

Strzeszewski Józef, student medycyny.-
Porównanie pożywności mię:a wołowego, roślin

strączkowych i glutenu. Rozprawa na temat konkur-
sowy wydziału lekarskiego Uniw. warsz., nagrodzo-
na złotym medalem. (Pam. tow. lek. warsz., 1883, T.
LXXIX, 1—64, 296—340).

"Toż, w osobn. odb. Warszawa,
1683, w 8-ce, str. 108.

Strzyżowski Antoni, ur. na Podolu roku
1833, do gimnazyum uczęszczał w Niemi-
rowie; ukończywszy nauki lekarskie w Mo-
skwie r. 1858, rozpoczął zawód praktycz-
ny w Niemirowie; w latach 1864 — 1868
przebywał z rozporządzenia wladzy w gub.
Penzeńskiej. Wróciwszy do kraju, począt-
kowo osiadł w miasteczku Tuszynie. Od
r. 1869 zajmuje się wykonawstwem lekar-
skióm w Piotrkowie, gdzie za jego inicya-
tywą i staraniem zawiązał się pierwszy
w Królestwie komitet zdrowia publicz-
nego.
Przyczynek do statystyki |ekarskiój (statystyka m.

Tiszynaj, (Klinika, T. W,1860, ajj 0
Ozon i ozometryja. (Medycyna, 1875, Nr. 7).

(Przegl. lek.,

lek., 1860,

K. Kowalewski,



Stuart—Stummer.

Próbka statystyki lekarskićj m. Piotrkowa zar.1875
dla komitetu sanitarnego sporządzona. (Gaz. lek., T.
XX, 1876, Nr. 13, 14).

Rezultaty nabliudienij nad ozonom proizwiedien-
nyje w Piotrkowie. (Zdrowje, 1876, Nr. 31).

Naczalnyja gorodskija ucziliszeza w gigieniczes-
kom otnoszenii. (Tamże, 1876, Nr. 44).
Wyniki ze spostrzeżeń nad ozonem. (Pam. zjazdu

lekarzy i przyrodników polskich we Lwowie).
Ruch ludności w Piotrkowiew 1877 r. Choroby

panujące i rezultat ze spostrzeżeń meteorologieznych.
(Zdrowie, T. I, 1878, Nr. 5). ;

Znaczenie społeczne i eel komitetów zdrowia. (Tam-
że, 1880, Nr. 5).

Zmarznięcie czy też śmierć wskutek tłuszczowego
zwyrodnienia serea? (Gaz. lek., 1881, Nr. 14, 15).

Sprawdzenie wzroku u osób znajdujących się
w służbie drogi żelaznćj. (Medycyna, 1883, Nr. 12).
Nadto wiele artykułów w sprawach społecznych

umieścił w „Tygodniu,* ezasopiśmie piotrkowskićm.
przy którego założeniu nader czynny przyjmował
udział.

Stuart Piotr, rodem z Gr-dańska.
Diss. inaug. sistens secundinas salutiferas aeque

ac nociyas, guam in Argentoratensium univ. pro li-
centia summos in medieina honores eapessendi era-
ditorum disquisitioni submittit P... Gedanensis. Ar-
gentorafi, 1736, w 4-ce, str. 67.

Stubielewicz Stefan, nie lekarz, ur. 2 li-
stopada r. 1762 na Wołyniu, nauki szkolne
odbywał w Włodzimierzu i Łucku; w nau-
kach fizycznych i matematycznych ćwiczył
się od r. 1766 w uniwersytecie wileńskim.
Osiągnąwszy stopień doktora filozofii, zo-
stał r. 1760 nauczycielem fizyki w gimna-
zyum wileńskióm; w r. 1797 objął katedrę
fizyki w akademii wileńskićj jako zastępca
profesora, r. 1807 zatwierdzony w stopniu
profesora zwyczajnego. W latach 1802 —
1804 bawił za granicą, doskonaląc się w na-
ukach, przeważnie w Paryżu. Umarł 17
kwietnia 1814 r. Z licznych po nim pozo-
stałych rękopisów, jeden, mający bezpośre-
dni z medycyną związek, wyszedł z druku,
a mianowicie:
Wpływ elektryczności na ekonomiją zwierzęcą

czyli teoryczny wykład doświadczeń i postrzeżeń,
wyciągniętych z rozmaitych sposobów elektryzowa-
nia jestestw żyjących w lekarskim względzie. Wyją-
tek z rękopismów 8. p. Stefana Stubielewicza, pro-
fesora fizyki w uniwersytecie wileńskim, przeyrzany
i wydany przez X. E. Sieradzkiego. S. P. Z portretem
autora i dwiema tablicami rycin. Wilno, w A. Zół-
kowskiego, w druk. XX. Pijarów, 1819, w 8-ee, str.
XY, 148 i 2 tabl. (Zawiera także życiorys autora).

Studencki Mateusz, ur. 1805 r. w Zbara-
żu w Galicyi, nauk lekarskich słuchał
w Warszawie i w Berlinie, gdzie osiągnął
stopień doktora medycyny. Odr. 1834
stale mieszkał w Warszawie, gdzie począt-
kowo zajmował posadę lekarza w szpitalu
wojskowym, następnie poświęcił się zawo-
dowi praktycznemu. Umarł 19 lutego 1875
roku.
De-quadam linguae infantis neonati abnormitate

adhue nondum obseryata. Berolini, typ. Nietacekia-
nis, 1834, w 4-6e, str. IV, 18, 2 tabl. Diss. inaug. -
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Ueber eine Seharlach- Epidemie in den Monaten
Juni bis October 1840 in Warschau. (Berl. med. Cen-
tralb.-Zeitung, 1841, Nr. 4).
O użyciu chloroformu przy operacyach. (Tyg. lek.,

1848, Nr 3).
O wychowaniu dzieci pod względem lekarskim

czyli sposób unikania chorób dzieci, rozpoznawania
ich i leczenia Środkami domowemi, ze wskazaniem
przypadków, w których pomoce lekarska jest konie-
cznie potrzebną oraz historya rozwijania się płodu
ludzkiego. Warszawa, druk. Orgelbranda, 1850, str.
VIII, 240, z rye. Ocena tego dziełka przez Natansona
w Tyg. lek. 1850, Nr. 20. ;

Odpowiedź na krytykę tego dzieła przez X. Łapiń-
skiego. (Tyg. lek., 1851, Nr. 28).

Replika Natansona. (Tamże, 1851, Nr. 29).
Poradnik lekarski w chorobach hemoroidalnych

obejmujący rozliczne pojawy tych chorób, a następ-
nie porządek życia, sposoby leczenia, oraz przepisy
lekarskie z najsławniejszych dzieł wyjęte przez... le-
karza kl. I. i akuszera w Warszawie. Warszawa,
druk. 8. Orgelbranda, 1853, w 8-ce, str. 99.
Poradnik dyetetyczny, dla używających wód mine-

ralnych sztucznych w Instytutach warszawskich lub
wód naturalnych przy źródłach, ułożony z najnow-
szych dzieł zagranieznych przez... lek, kl. I. i akusze-
ra w Warszawie. Warszawa, druk. $. Orgelbranda,
1854, w str. 93, II.

Studencki N., z Kazania.
Przyczynek do nauki o powstawaniu kamieni mo»

czowych. (Gaz. lek., T. XXI, 1876, str. 374—377, 389
—393, 408—412).

Studzieniecki Feliks, rodem z Stanisła-
wowa w Gralieyi. Umarł r. 1878.

Aphorismi de enervatione. Viennae, typ. Ueber-
reuteri, 1848, w 8-ce, str. 82. Diss. inaug.
Die Oornifieation und die lues cornificativa (Plieca

polonica). Wien, Gerold, 1854, w 8-ee, str. X, 175.
Kilka uwag nad zapisywaniem recept podług sy-

stemu metryeznego. (Przegl. lek., 1876, Nr. 33, 34).
Dychawica (Asthma). (Tamże, 1877, Nr. 29).
Die strenge Milcheur. Wien. Selbstverlag. Druck.

von Ch. L. Praetorius, 1878, w 8-ce, str. 18. Odb.
z Med. chir. Centralblatt.

Stummer Fr. Stanislaus (Polonus Wloda-
wensis).

Diss. inaug. mediea, proponens Ph. Caroli Hart-
manni praelectiones in pathologiam et therapiam
specialem 8 maji 1834. Patavii, Ex officina sociorum
titulo Minerva, 1834, w 8-ce, str. 64.

Stummer Jan, ur. 7 Lipca 1784 r. wKra-
kowie; nauk lekarskich słuchał w rodzin-
nóm mieście, gdzie 1808 r. stopień doktora
medycyny uzyskał. W 1804 r. był już le-
karzem assystentem szkoły  położniczój
krakowskićj; 1809 r. objął obowiązki leka-
rza w wojsku polskióm; tegoż roku był po-
wołany dla objęcia katedry anatomii i fi-
zyologii. W 1813 r. miał sobie poruczony
główny nadzór służby zdrowia w wojsku
polskióm; 1815 r. mianowany został na-
czelnym lekarzem wojska polskiego i sze-
fem wydziału lekarskiego w komisyi rzą-
dowój wojny. Obok tych obowiązków w po-
czątkach istnienia uniwersytetu warszaw.
zajmował katedry. anatomii i położnictwa.
W 1832 r. mianowany członkiem komitetu
tymczasowego lekarskiego, późnićj prezy-
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dującym w radzie ogólnój lekarskićj; 18388
człońkiem etatowym rady lekarskićj; 1845
otrzymał uwolnienie od służby i emerytu-
rę. Umarł 15 sierpnia 1845 r.

Głos przy pogrzebie Józefa Celińskiego przez...
d. 19 maja 1882 r. Warszawa, w druk. rządowóćj,
1832, w 12-ee, str. 20.
"Przepisy obowiązujące przy wykonywaniu sądo-

wo lekarskich dochodzeń na trupach i oddzielna in-
strukcya dla lekarzy. Warszawa, w druk. rząd.
a w 8-ce, str. 295, tekst pols. łącznie z ros. str.

 Stummer Józef, syn poprzedzającego,
spółczesny lekarz warszawski.
Słowo o kretynizmie. Część ogólna rozprawy kon-

kursowój uwieńczonćj przez Uniw. Jagiell. (Tyg. lek.,
1858, Nr.'23, 24, 26 — 29).
Jak dawnićj pojmowali chorobę i tłomaczyli sobie

jej objawy R akcją dziś pojmujemy. Ocena tćj roz-
prawki przez KE. Majewskiego w Pam. tow. lek. waw.,
T. XLIV, 1860, str. 405).
Uwagi nad zboczeniem ruchów w chorobach móz-

585) (Pam. tow. lek. warsz., T. XLVIII, 1862, str.

- Rak śródpiersia przedniego. (Tamże, T. XLIX,
1863, str. 492).
Szczawnica i jej potrzeby. Kraków, nakł. autora,

druk Wł. Anczyca i Sp., 1881, w 8-ce, str. 27.

Apteczka wiejska. Warszawa, 1882, w 8-ce. Oce-
na w Gaz. lek., 1882, Nr. 32. ,
_ Na posiedzeniach Tow. lek. warsz. komunikował:

Delirium tremens. (Pam. tow. lek. warsz., T. XLVII,
1862, str. 189).
Guz w przednim płacie półkuli mózgowój (niepo-

hamowany popęd do biegnięcia po linii niemal pro-
stej). (Tamże, T. XLVII, 41862, str. 350).
Użycie enem gazowych w zaciśnięciu kiszek. (Tam-

że, T. L, 1863, str. 271).

Stupanus Emanuel.
Ańimae Humanae essentia—praecipue hujus fa-

cultates, et funetionis cum primis animales, illarum
sedes, et agendi instrumenta excerpta—et in dispu-
tationes aliquot menstruas ab Emmanuele Stupano,
philosopho et Medico Basil. et Theorie. Professore
ordinario—Respondentis partes suscepturis—D. Jo-
hanneErb. Posnaniense Polono contracta. Basileae,
typ. Joan. Schroeteri, 1627, w 4-ce.

Stupniceki Julian.
Das Wesen der Scrophelkrankheit auf Grundlage

der strengwissenschaftlichen Medicin. Krakau, Baum-
gardten, 1859, w 8-ce, str. 339.
„Muzyka pod względem estetycznym i lekarskim
przez... D-ra med. Lwów, 1865, w 8-ce, str. 53. Oce-
na w Pam. nauk. warsz. 1866, T. II, str. 201—210.

Sturm Edward Adolf, ur. r. 1798 w Kali-
szu, szkolne nauki odbywał w liceum war-
szawskióm, ukończywszy nauki lekarskie
w Berlinie 13 marca 1821 r, był lekarzem
wojsk polskich, późnićj praktykowałw mieś-
cie rodzinnóm. »
De uleeribus artificialibus.  Berolini, formis

Briischckianis, 1821, w 8:ce, str. 43. Diss. inaug.

Sturm Adolf Edward, syn poprzedzające-
"go, ur. roku 1833 w Kaliszu, nauki gimna-
zyalne pobierał w Lesznie, lekarskie (1858
'— 1857) w Wrocławiu, trudnił się wyko-
nawstwem lekarskićóm w Kaliszu i zmarł
tamże z suchot płucnych r. 1876.

Stummer—Suligowski.

De organo auditus cum organo visus eomparato.
Vratislaviae, typ. R. Lucae, 1857, w 8-ce, str. 28.
Diss. inaug.
Sturm de Hirschfeld Ferdynand, lekarz

korpusu kadetów za Stanisława Augusta,
radca rady lekarskićj za Ks. Warszawskie-
go; 1816 r. obchodził jubileusz 50-letniego
zawodu lekarskiego.
De aquae communis differentiis, usu et viribus.

Miero-Pragae, typis J. T. Hoechenberger, b. w. r.
w 8-ce, str. 47.

Stiirmer Teodor.
Zur Vermittelung der Extreme in der Heilkunde,

von... Leipzig, E. Kiimmer, 1837, w 8-ee, str. XVI,
448.
O wodach mineralnych w ogólności, a w szezegól-

ności o sztucznych wodach mineralnych w instytu-
cie warszawskim, z wyłożeniem wszelkich warun-
ków, które przy ich użyciu zachować należy. War-
szawa, nakł. Sennewalda, druk, Max. Chmielewskiego,
1838, w 8-ce, str. X1X, 198. Przyp. tow. lek. warsz.
Die Mineralquellen in der Natur und in Dr. Stru-

ve's Anstallten, das gewóhntiche Trinkwasser und
mehrere Arzneistoffe. Zur Vermittelang der Extreme
in der Heilkunde fiir Aerzte und Niehtirzte, von...
Leipzig, E. Kiimmer, 1839, w 8-ce, str, XVI, 188.
Uwagi mające na celu wykazanie użyteczności

praelekarzy homeopatycznych. (Pam. tow. lek. warsz.,
T. I, 1837, str. 206).
Obłąkanie w skutku zagojenia zastarzałych wrzo-

dów na goleniach. (Tamże, T. III, 1840, str. 19).

Stypiński J.
Pilocarpinum muriatieam jako środek wywołujący

skurcze macicy. (Gaz. lek., 1882, Nr. 50).
Przepuklina sznurka pępkowego (Hernia funieuli

umbiliealis). (Tamże, 1882, Nr. 35).

Suciłło Tomasz, ze Źmudzi.
Les aliónations mentales. Montpellier,

These.
* Suersen W.
Poradnik pielęgnowania zębów i ust D-ra... den-

tysty z dodaniem niektórych uwag przełożył Ale-
ksander Seheller (syn) Dentysta. Warszawa, nakł.
wydawcy, 1868, w 8-ce, str. 78.

Sulcius Joannes, cracoviensis.
Theses medicae de arthritide et lithiasi ad dispu-

tandum propositae in florentissimo gymnasio patavi-
no. Patavii, 1619, w 4-ce, k. nl. 6. Ded. Wawrzyń-
cowi Gembiekiemu, arcybiskupowi gnieznieńskiemu.

Sulicki Jakób Teofil, ze Stopniey.
Sprawozdanie o ruchu i postępie zakładu zdrejo-
NE we wsi Soleu w roku 1865. (Tyg. lek., 1866,
Nr. 4).
Got zakładu wód mineralnych soleckich. (Tamże,

1867, Nr. 5— 6).
Sprawozdanie z pory kąpielowój w zakładzie wód

mineralnych soleckich w r. 1867. (Gaz. lek., T.IV,
1868, str. 723—72T).

Toż, w r. 1868. (Tamże, T. VI, 1869, str. 679—687,
704—711, 727—781).

"Toż, w r. 1869. (Tamże, T. VIII, 1870, str. 836—
839, 866—870).

Suligowski Felicyan, ur.25marca 1847
roku w Siedlcach, nauki gimnazyalne po-
bierał w Warszawie, Lublinie i Radomiu;
medycyny słuchał w Warszawie (1864 —
1870). Początkowo był lekarzem szpitala
więziennego w Janowie Ordynackim. W r.
1872 przeniósł się do Radomia, gdzie zo-
stał lekarzem przy gimnazyum a nadto

1830.



Suligowski—Świda.

r. 1879 objął urząd lekarza miejskiego 1po-

mocnika inspektora lekarskiego gub. ra-

domskićj. Oprócz obowiązków urzędowych

i zajęć praktycznych, gorliwie pracuje na

polu społecznóm, ułatwiając młodzieży na-

bycie nauki. W tym celu urządza teatra

amatorskie na dochód ubogich uczniów

a nadto wypracował ustawę towarzystwa

pomocy dla niezamożnój uczącćj się mło-

dzieży.

Wody mineralne w Sławinku.

warsz., T. LXIY, 1870, str. 18).
Kilka słów o działalności stowarzyszenia lekarzy

w. Radomiu w ciągu r. 1872. (Gaz, lek., D>2SPV,

1873, str. 141 143).
Nieżyt żołądka i kiszek u dziecka trzecimiesiąc

życia liczącego. Drgawki 211 razy powtórzone. Wy-

zdrowienie. (Tamże, T. XXV, 1878, str. 207—209).

Badanie ustroju i siły wzroku u młodzieży szkol-

nój. (Medycyna, 1882, Nr. 7).
Przypadek wrodzonego przemieszczenia trzewiów

(Situs viseerum inversus). (Tamże, 1882, Nr. 14).

Mowy na pogrzebach: Siekaczyńskiego, Gosław-

skiego, Helbicha. -

Suligowski Lubomił, inżenier.
O kanalizacyi miast w ogóle, a m. Warszawy

w szczególności. (Gaz. lek., T. VI, 1869, str. 689—

693, 718—721, 738—736, 786—790).
O ulepszeniach dokonanych w kanalizacyj miast.

(Tamże, T. X, 1871, str. 454—457, 501—503, 561—
565, 601—603).

Sulikowski Teofil, rodem z Krakowa.
Essai sur les plaies de tóte. Paris, 1836, w 4-ce,

str. 36. Thóse.
Observation de superfótation ombilieale congóni-

tale d'une petite fille de 14 ans, guórie au moyen

d'une opóration extraordinaire. (Gaz. d. hóp., 1651,

Nr. 134).
"Toż, w osobn. odb. pod zmienionym tytułem:

Monstruositć par inclusion superfótation ombilieale

eongónitale d'une fille de 14 ans, gućrie au moyen

d'une opóration extraordinaire par Th. S. Paris,

1852, w 8-ee, str. 15, 1 tabl.

Sulkowski Leon, rodem z Piotrkowa.
Essai sur Furóthrite. Montpellier, Martel, 1834,

w 4-ce, str. 16. Thóse.

Sulżyński Maryan.
Ueber die Wirkung des Aleohols, Chloroforms

und Aethers auf den thierischen Organismus. Dor-

pat, O. Mattiesen, 1865, w 8-ce, str. 38. Diss. inaug.

Sumiński Teodor, ur. 1841 r. nieopodal
Chełmna, do gimnazyum uczęszczał w Chel-
mnie, nauk lekarskich słuchał w Gryfii
(1862 — 1866).
De apselaphesia, quod est primum symptoma de-

generationis medullae spinalis.  Gryphiae, 1866,
w 8-ee, st. 23. Diss. inaug.

Surmiński Bernard.
Ein Beitrag zur Kenntniss der Wirkung des Ni-

gotins und Atropins. (Zeitsehr. f. rat. Med., 1869,

XXXVI, zesz. 3 i 4, str. 205).

„Ueber die Wirkungsweise des Nieotin und Atro-
pin auf das Gefiissnerven-System und die Pupille.
Erlangen, Druk d. Universitits Buchdruekerei von
E. Th. Jacob. 1877, w 8-ee, str. 45. Diss. inaug.

Surzycki Tomasz, um. 9 grudnia 1874 r.
w Lublinie.

(Pam. tow. lek.
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Opis ostatnićj zagadkowój jego choroby podał Tetz

w Gaz. lek. T. XVII, 1874, str. 418 — 415 i Głogow-

ski tamże, T. XLVIII, 1875, str. 64.

Suski Feliks.
Quelques mots de la pourriture d'hópital. Mont-

pellier, M. Dueros, 1837, w 4-ce, str. 16. Diss.

inaug.
Suszczyński Piotr.
Smiert” ot opijanienia

łom) w sudiebno-miedieinskom otnoszenii.

1867, w 8-ee, str. 100. Diss. inaug.

Suszczyński Władysław, ur. 3 kwietnia

1846 r. stopień doktora medycyny uzyskał

w Wrocławiu 1872 r.; umarł 1873 r. w sku-

tek zaczadzenia.
Beitriige zur Casuistik der Reseetion desKniege-

lenks. Breslau, F. W. Jungfer, 1872, w 8-ce, Str. 30.

Diss. inaug.

Sutkowski Leon.
-_ De arte eheiloplastiea. Casani, 1847, w 8-ce.Diss.

inaug.

Swarzeński Baruch, ur.
1842 r.
Die progressive Muskel-atrophie. Berlin, G. $cha-

de, 1867, w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.

Swiatosław, doktór, znajdował się w o0r-

szaku Władysława Jagiełły, gdy ten zje-

chał się ze swym bratem Skirgiełłą na ło-

wach Skontarskich, 1387 r.
Por. Danilłowieza: Skarb. dypl. I, 267. Świeżaw-

ski: Pam. tow. lek. warsz., T. LXXV, 1879, str. 7.

Świątkowski Władysław Belina, rodem
z Kongresówki, studya lekarskie rozpoczął

w Warszawie, około 1860 r. słuchał wy-

kładów klinicznych w Krakowie. W ro-

ku 1867 został docentem prywatnym na

wszechnicy heidelbergskićj. W roku 1871

niósł pomoc rannym. francuzom. Obecnie

(od 1880) przebywa w Meksyku, gdzie jest

bardzo czynny w redakcyi dziennika: La
independencia medica.
Die Transfusion des Blutes in physiologischer und

mediziniseher Bieziehung. Der medizinischen Facul-

tiit in Heidelberg pro venia legendi vorgelegt. Hei-

delberg, 1867, w 8-ce, str. VI, 156. Sprawozdanie

podał prof. Skobel. (Przegl. lek. 1869, Nr. 17 — 18).

Nouveau procódć pratique de la transfusion du

sang. Paris, Gauthier, 1869, w k-ce, str. 4.

La transfusion du sang, appliquóe au traitement

des blessćs. Mómoire presentóć 4 Son Excellence le

Ministre de la guerre Paris, 1870, w 8-ce, str. 15.

De la transfusion du sang defibrinó. Nouveau pro-

ećdó pratique. Paris, 1871, w 8-ce, Str. 69.

Toż, 2-e 6dit. Paris, Delahaye, 1873, w 8-ce, Str.

50. Spr. Skobla. (Przegl. lek., 1871, Nr. 16).

Sept cas favorables de transfusion du sang dófi-

brinó. (Comptes rendus, T. LXXXIV, str. 202).

El magnetismo humano. (La independencia medi-

ca, 1880, Nr. 2).
:KPE z Meksyku. (Medycyna, 1883,

r. 42).

Świda Jan, ur. r. 1885 w powiecie bory-

sowskim gubernii mińskićj; nauki szkolne

ukończył w Słucku w r. 1854, uniwersyte-

ckie w Moskwie r. 1859. Do r. 1863 dosko-

nalił się za granieą w położnietwie i cho-

robach skóry. Lata 1864 — 1874 z woli

(ostroje otrawlenie ałkoho-
Moskwa,

w Kościanie
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rządu przepędził we Wschodnićj Syberyi.
Od r. 1875 zajmuje się wykońawstwem ie-
karskićm w Wilnie, Oprócz wielu spo-
strzeżeń, ogłaszanych w protokółach wi-
leńskiego towarzystwa lekarskiego, w ro-
ku 1862, w lipcu, wypowiedział w Wie-
dniu mowę o zasługach prof. Hebry, pod-
czas uroczystości zawieszenia jego portretu
w auli uniwersyteckićj. Przemówienie
to drukowane było w spółczesnych dzien-
nikach. Umarł w Wilnie w r. 1883.

Swiderski Felicyan Marcin, rodem z Li-
twy.

Diss. inaug. medico-practica de eoryza. Vilnae,
1819, w 8-ce, str. 26, kart 15,
- Świderski Kazimierz, ukończywszy gi-
mnazyum w Słucku 1849 r. zapisał się do
grona słuchaczów uniw. kijowskiegowwy-
dziale lekarskim. Otrzymawszy stopień
lekarza 1855 przybył do Wilna, gdzie speł-
niał obowiązki ordynatora w, szpitalach
Siostr Miłosierdzia (Sawicz) i Św. Jakóba.
W r. 1857 został mianowany lekarzem
przy szkole powiatowćj w Wilnie, a wkrót-
ce objął obowiązki lekarza i nauczyciela
medycyny popularnój w litewskim schiz-
matyckióm seminaryum.
Medyeyna do powszechnego użytku zastosowana.

Część Li LI. Wilno, 1863, w 8-ce. Ozęść I, str. XXI,
106. Część II, str. 165, kart 9. Ocenił Wilh. Faren-
hole w 'Tyg. lek., 1864, Nr. 2.

Swiderski Leon, dyplom. doktora medy-.
cyny otrzymał w Marburgu r. 1880.
Ein lethal verlaufender Fall von Scorbut. Mar-

burg, 1880, w 8-ee. Diss. inaug.
Przyczynek do anatomii patologieznój wylewów

krwawych przy szkorbucie. (Według obszernićójszćj
niemieckiej rozprawy inauguralnój przez autora
skrócone 1 w języku polskim nadesłane). (Przegl.
lek., 1880, Nr. 39).

Świderski Władysław, spółczesny lekarz
poznański, ur. 1824 roku, do gimnazyum
uczęszczał w Poznaniu i Wrocławiu; me-
dycyny słuchał (1849 — 1858) w Wrocła-
wiu, Wiirzburgu i Berlinie,
De uteri inversione. Berolini, 1853, w 8-ce, str. 27.

Diss. inaug.
„ Gorączka powrotna w Poznaniu (Febris (s. typhus)
recurrens). (Przegl. lek., 1868, Nr. 40, 41. Klinika,
1868, T. III, str. 157, 173)
O niektórych przyrządach i lekach śródmacicz-

nych. (Klinika, M. IV, str, 36—88, 53—59, 70—75).
Toż. Poznań, Zupański, 1869, w 8-ce, str. 24.
Podskórne wstrzykiwania wyciągu wodnego spo-

ryszu żytniego w długotrwałóm zapaleniu macicy.
(Klinika, T. LV, str. 325—328).

Pląsawica-taniec św. Gwidona czyli Wita (Chorea
minor s. Anglorum s. Sydenhami-Choreomania-Sce-
lotyrbe). (Tamże, T. V, 1869, str. 49—53, 65—68, 81
do 87).

Dalsze poszukiwania nad wstrzykiwaniem pod-
skórnóm ergotiny w długotrwałóm zapaleniu macicy,
w zboczeniach tójże i w krwotokach. (Tamże, T. VI,
1870, str. 65—70, 81—85).
O długotrwałóm zapaleniu maciey (metritis ehro-

nica) mianowicie o jego przyczynach i sposobie le-
czenia. Poznań, nakł. autora, druk, Kraszewskiego.

Swiderski—Świetlieki.

w Dreźnie, 1870, w 8-ce, str. IV, 66. Oeenił Madu-
rowiez w Przegl. lek., 1870, Nr. 4).

Subeutane Injectionen von Ergotin gegen Gebiir-
GENE (Berl. klin. Wochensehr., 1870, Nr. 50

u. 51).
Uwagi tyczące się podskórnego zastrzykiwania

wodnego wyciągu sporyszu (extraetum secalis eornuti,
ergotinum) w niektórych chorobach maciey. (Przegl.
leke., 1872, Nr. 39, 40).
Na posiedzeniach poznańskiego tow. przyjaciół

nauk odczytał 1863—1865 dwie rozprawy, które dru-
kowane nie były:
O wpływie patologii eellularnój na postęp nauki

lekarskićj,
O dzisiejszćm stanowisku sztuki lekarskićj opartćj

na badaniach najznakomitszych autorów tegoczes-
nych jako to: Virchowa, Traubego i wielu innych.

Świeca Henryk, spółczesny lekarz war-
szawski.
Dwa wypadki wrzodu śledziony zakończone zu-

pełnćm wyzdrowieniem chorych. (Gaz.lek., T. XXVII,
1879, str. 211—213).

Świerczewski.
Zur Physiologie des Kernes und Kernkórperchens

der Nervenzellen des Sympathicus. Praca dokonana
wspólnie z d-rem Tomsa. (Oentralbl. f, d. med. Wis-
senschaft., 1869, str. 641). ;

Świerz Tomasz.
Dwa przypadki ezarnćj krosty u ezłowieka.

(Przegl. lek., 1879, Nr. 12).
Swierzbieński Romuald.
Rozwój uspołeeznienia rzymskiego. Warszawa,

druk. Orgelbranda, 1870, w 8-ce, str. 526.
Czy ludzie od małp pochodzą? Warszawa, Orgel-

brand, 1871, w 8-ce, str. 19. ś >
Dławiee (Oroup) i jego niezawodne leczenie, wy-

czerpnięte z 268 własnych spostrzeżeń, ze wskaza-
niem dla rodziców: jak od niego dzieci ochronić, jak
go poznać i jaką ma być pierwotna pomoc do przy-
bycia lekarza. Warszawa, M. Orgelbrand, 1871,
W 8-ce, Str. 18.
Ile jest prawdy w dziele Darwina. „O początkach

OPRUĄRU Warszawa, Orgelbrand, 1878, w 8-ce,
str. 23.

Suchoty i ziarniea (phthisis caseosa et granulosa)
przedstawione wedle najnowszych badań z leczeniem
opartóm na własnych postrzeżeniach. Warszawa,
Orgelbrand, 1875, w 8-ee, str. 31.
"Wiara Słowian z obrzędów klechd, pieśni ludu, gu-

seł, kronik i mowy słowiańskićj-wskrzeszona. War-
Szawa, druk. S. Orgelbranda synów, 1880, w-8-ce,
str. 42.
Uroczysko dziewicze. Warszawa, druk. E. Skiw-

skiego, 1881, w 8-ce, str. 2 nl. i 134.

Swierzbiński, z Elizawetgrodu.
O cholerze w Elisawetgrodzie i w Bałcie.

lek., T. XIV, 1873, str. 85—89).
Wągrowiec na wypukłości lewćj półkuli mózgu.

(Tamże, str. 257—260).

Płonica w ciągu 18 godzin zakończona Śmiercią.
(Tamże, T. XV, 1873, str. 26—28),

Świetlicki Stanisław, ur. na Litwie 26
lutego 1640 r., ukończywszy nauki gimna-
zyalne w Radomiu 1857 zapisał się w po-
czet uczniów akademii medyko-chirurgicz-
nój w Warszawie; w r. 1863 zmuszony był
udać się za granicę, gdzie (przeważnie
w_ Heidelbergu) kończył literackie studya.
W r. 1865 wrócił do kraju, 1867 r. został
asystentem kliniki lekarskiej w Warsza-

(Gaz.



Swietlik—Święcicki.

wie i na tóm stanowisku pozostał pięć lat.
Umarł 15 stycznia 1874 r. -
Marskość wątroby (cirrhosis hepatis). Przewlekłe

zapalenie miąższu nerek (Nephritis parenchymatosa
S. Morbus Brightii chronicus). Przewlekły katar żo-
łądka i kiszek (Gastro-enteritis chroniea). Katar
przewlekły oskrzeli (Bronchitis chroniea). Spostrze-
żenie na klinice prof. Chałubińskiego (Aleoholismus).
(Klinika, 1866, str. 18—26).

Charłactwo pozimnicze. Zanik wątroby. Wodna
puchlina jamy brzusznej. Katar przewlekły żołądka
ikiszek. Z kliniki prof, Chałubińskiego. (Tamże,
1867, str. 285—294).

Ostra gruźlica prosówkowa (tuberculosis miliaria
acuta). (Tamże, T. II, 1867, str. 141—146).

Ostry katar żołądka i dwunastnicy. Żółtaczka ka-
taralna. (Tamże, 1868, str. 373—379).

„ Kilkakrotne napady zgorzeli płuenój. Wytworze-
nie się w skutek tójże jamy w szezycie płuca lewe-
go, zabliźnienie i zupełne wyzdrowienie. (Tamże, T.
VIII, 1871, str. 257—263).

Przełożył: A. Legroux: Działanie fizyologiczne na-
parstnicy. (Dodatek do Kliniki, 1867, str. 40—77).

Świetlik albo ze Swietlik Jan, około 1440
r. był profesorem nauk lekarskich w aka-
demii krakowskićj.

Rękopis: Collectorium in parte practiea medici-
nae completum 1443.

Por. Roczn. wyd. lek. II. 45. III, 487. Oettinger:...
str. 82.

Świetlik Jakób, z Poznania, lekarz, sto-
pnie filozoficzne osiągnął w Krakowie 1505
i 1508 r.

Por. Oettinger:... 146.

Świetlik Maciej, chirurg warszawski;
biegłością, łagodnóm obejściem i troskli-
wością zjednał sobie ogólną wziętość. Um.
w Warszawie 1552 r.

Por. Monum. Sarmat. 251.

Swieżawski Ernest, Sulimczyk, nie le-
karz.

Przyczynki do dziejów medycynyw Polsee. I. Radz-
ław lekarz Bolesława Wstydliwego. (Pam. tow.
lek. warsz., T. LXXIII, 1877, str. 13 -20).

IL. Z toksykologii polskićj przed XIV wiekiem.
(Tamże, str. 278—293).

1lI. Medyey, o nich opinia i ich honorarya w XIV
i na początku XV wieku. (Tamże, str. 551—558).

TV. Szpitale wPolsce z XIII wieku, fundacji lub
uposażenia rodziny i samego Władysława Łokietka.
(Tamże, T. LXXTV, str. 1—7).

V. Zony doktorów. (Tamże, str. f—14).
VI. Jan Radliea, doktór medycyny, biskup i kan-

elerz. (Tamże, str. 441—445).
VII. Przymiot w wieku XIViXV. (Tamże, str. 445

do 457).
VII. Doktorzy i doktorka z czasów Kazimierza

W-go. (Tamże, T. LXXV, 1879, str. 1—3).
IX. Chorzy z czasów Władysława Jagiełły. (Tam-

że, str. 5—6).
2 Doktorzy za Władysława Jagiełły. (Tamże,

st: 7—9). ;
XIi KUL. Nierząd w Polsee do XV wieku włącznie.

(Tamże, str. 586 — 625. T. LXXVI, 1880, str. 317
do 332).
XIIL Gwałt doraźny. (Tamże, str. 332—8358).
XIV. Nierząd właściwy. (Tamże, str. 879—892).
Niektóre warunki hygijeniczne w dawnój Polsce.

Do wieku XV. (Zdrowie, T. I, 1678, Nr. 5)
Z hygijeny publicznćj (głównie Krakowa) w XIII—

XV wieku. (Tamże, 1878, Nr. 23), k
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Warunki higjeniezne małżeństw, w XII—XV wie-
ku. (Tamże, T. II, 1879, Nr. 3).
Wodociągi miejskie w Pilźnie, Płockui Krośnie,

w XVI wieku. (Tamże, 1879, Nr. 12).
Przyczynki do dziejów medycyny w Polsce. I.

Warszawa, druk. Ziemkiewicza i Noakowskiego,
1879, w 8-ce, str. 137, 1 nl. Odb. z Pam. tow. lek.
warsz. i dwutygodnika Zdrowie.

Przyczynki do dziejów medycyny w Polsce.
Doktór magister Mikołaj i szkoła poznańska wyższa.
(Pam. tow. lek. warsz., T. LXXVII, 1881, str. 749
„do 762).

Razem z Kazimierzem Wendą (aptekarzem) wydał:
Materyały do dziejów farmacyi w Polsce od cza-

sów najdawniejszych do chwili bieżącćój zębrali ze
źródeł niedrukowanych: Ernest Sulimczyk Swieżaw-
ski magister b. Szkoły Głównój i Kazimierz Wenda
członek Tow. farmae. warszawskiego i chem. w Pa-
ryżu. Osobn. odb. z Pamiętnika farmaceutycznego.
Zeszyt I. I. Apteki zakonne. Il. Apteka w nienauko-
wóm znaczeniu. III. Apteka jako officina sanitatis.
Warszawa, 1882, w 8-ce, str. 136. Zeszyt II. IV.
Ba aptekarskie. Tamże, 1883, w 8-ee, str.
24,
Święcicki Karol, rodem z Witebska, sto-

pień doktora medycyny otrzymał w Mont-
pellier 18 grudnia 1887 r.

Essai sur la eystide eatharrhale aiguć. Montpel-
lier. Martel, 1837, w 4-ce. Thtse.

Święcicki Tadeusz, ur. r. 1826 w Oczko-
wiecach nieopodal Rawicza, szkolne nauki
pobierał w Poznaniu, medycyny uczył się
(1846 — 1850) w Wrocławiu, Wiedniu
i Berlinie. Praktykował w Szremie, gdzie
życia dokonał.
De syphilitide tertiaria. Berolini, Sehlesinger,

1850, w 8-ee, str. 28. Diss. inaug.

Święcicki Heliodor, syn poprzedzającego,
ur. r. 1854 w Poznaniu, do gimnazyum.
uczęszczał w Szremie; nauk lekarskich slu-
chał (1873 — 1877) w Wrocławiu, gdzie
dłuższy czas pracował w instytucie fizyo-
logicznym prof. Heidenheina. Następnie był
lekarzem w zakładzie położniczym imie-
nia Elżbiety w Poznaniu, W towarzystwie
przyjaciółnauk, którego zarządu jest człon-
kiem, przez dwa lata sprawował urząd se-
kretarza wydziału lekarskiego, obecnie jest
asystentem kliniki ginekologiczno-położni-
czój w Erlangen.

Untersuchung iiber die Bildung und Ausscheidung
des Pepsins bei den Batrachiern. (Pfliig, Arch., 1876,
Bd. XIII, Heft 9, str. 442).

Historisch-kritische Beleuchtung der Pflege der
Kinder bei den Grieehen. Erster Theil einer von der
Breslauer medicinischen Faeultii, gekrónten Preis-
sehrift. Breslau, Linduer, 1877, w 8-ce, str. 38.
Medycyna, lekarze i ich stanowisko w społeczeń-

stwie narodów najdawniejszych. Poznań, czcionkami
H. Schmaedickiego, 1879, w 8-ce, str. 181 1 nl. Od-
bitka z Przegl. lek. 1879, Nr. 7 i 8).
Przyczynek do ważności skarabeów w historyi

egipskićj. (Roezn. tow. przyj. nauk pozn., T. XI,
1881).
Na czóm polega zwolnienie tętna u położnie? Gaz.

lek., 1883, Nr. 10).
Przypadek zuacznego zrośnięcia błony doczesnój

z kosmówką i owodnią w ujściu wewnętrznóm szyi
macieznćj. (Tamże, 1683, Nr. 21). A
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Wpływ piperydyny na skureze pochwy. (Tamże,
1884, Nr. 16).
O nieorganicznych składnikach prawidłowych od-

chodów połogowych. (Tamże, 1884, Nr. 18).
Przyczynek do etyjologii przedwczesnego obumar-

cia płodu. (Tamże, 1884, Nr. 21).
O unerwieniu pojedyńczych

u królika. (Tamże, 1884, Nr. 23).
O wpływie koniiny i niektórych przetworów spo-

ryszu na skurcze pochwy. (Tamże, 1884, Nr. 25).
Świrski Adam, wychowaniec wszechnicy

Jagiellońskićj, praktykował w Jaśle; w le-
tnich miesiącach przebywał, jako lekarz
zdrojowy w Iwoniczu, gdzie 23 lipca 1883
roku życia dokonał.

Kilka słów o zakładzie żentyczno - leczniczym
w Kulasznem. Lwów, 1878, w 8-ee, str. 10.

Iwoniez jako zakład zdrojowo-kąpielowy i jego
środki lecznicze. Jasło, nakł. Zakładu, druk. L. D.
Stoegera, 1880, w 8-ce małćj, str. 79 i mapka cyn-
kograf.

Iwoniez, zakład zdrojowo-kąpielowy, podręcznik
dla podróżujących. Jasło, nakł. Zakładu, druk. L. D.
Stoegera, 1851, w 8-ce małój, str. 13 i 1 nl.

Toż, tamże, 1883, w 8-ce, str. 13 i mapa.
Iwonicz w r. 1881. Jasło, 1882, w 8-ce, str. 48.
Switzyn Aleksander Marcin, ur. r. 1837

w Warszawie, do gimnazyum uczęszczał
w Kownie, medycyny od r. 1858 słuchał
w Królewcu, późnićj w Berlinie.
De tubae Eustachii eatheterismo. Berolini, 1867,

w 8-0e, str. 31. Diss. inaug.
Swoszowice, obacz: Broniowski (1869); Dietel;

Lech Al.; Torosiewicz T.

Sybilla Dorota, małżonka Jana Chry-
styana, księcia na Lignicy i Brzegu, rodem
polka (Zgorzelecka), ur. 1590 r., um. 1625
roku; opiekunka ciężarnych i rodzących,
napisała po polsku i niemiecku:
Prosta rada dla niewiast ciężarnych i rodzących

także i w innych słabościach, szczególnie na wsi, do
użytku. Wydana przez dwie mało wiedzące niewia-
sty D.S i M.F. (Małg. Fuss).

Por. Gąsiorowski: I, 352. Maciejowski: II, 653
twierdzi, że Sybilla Dorota była niemką.

Sycianko Józef, ur. 10 czerwca 1824 roku
w gub. witebskićj, nauki gimnazyalne po-
bierał w Połocku i Mohylowie; medycyny
słuchał (1546 — 1851) w Moskwie. W la-
tach 1851 — 1855 zajmował się prakty-
ką lekarską w gubernii kurskićj, W ro-
ku 1656 promował się do stopnia doktora
medycyny w Moskwie. Następnie prakty-
kował w Zemetczynie, w gub. tambow-
skićj, skąd przeniósł się do Charkowa,
gdzie został docentem uniwersytetu.
De febris intermittentis curatione. Mosquae, 1856,

W 8-ee, str. 72. Diss. inaug.
O przysłuchu i pukaniu jako środkach rózpozna-

wania chorób płucnych. (Uwagi wywołane przez ar-
tykuł Orkisza p. t. „Zapalenie płue.* Tyg. lek, 1858,
Nr. 10, 11). (Tyg. lek., 1858, Nr. 25).
O leczeniu chorych (szezególnićj na zimnicę) w wło-

śelańskim szpitala tambowskićj gub. w r. 1857.
(Tamże, 1858, Nr. 32, 38, 35, 36).

Postrzeżenia lekarskie w szpitalui praktyce pry-
watnój gub. tambowskićj, w paw. Morszańskim
>ciągu r. 1858 zebrane. (Tamże, 1860, Nr. 7, 11—13,

—04).

odcinków pochwy

y

Świrski—Syrawatka.

Postrzeżenia i doświadczenia dotyczące zastosowa-
nia elektryczności do terapii. (Tamże, 1860, Nr. 40—
48.1861, Nr. 2). ą
O padaczee i leczeniu jćj, jako tóż i innyeh ceier-

pień, za pomocą elektryczności. (Uwagi wywołane
przez artykuł p. Żagiella „Leczenie elektrogalwa-
niżmem padaczki i innych cierpień nerwowych." Tyg.
lek., 1860, Nr. 25). (Tamże, 1860. Nr. 46).

Poród trudny. (Tamże, 1860, Nr. 49).
Postrzeżenia i doświadczenia dotyczące zastoso-

wania elektryczności do terapii. (Tamże, 1862,
Nr. 43).
Przy jakich warunkach można wykonywać perfo-

racyą główki. (Tamże, 1862, Nr. 46).
Ueber die Wirkung des galvanisehen Stromes auf

das Gohórorgan. (Arch f. klin. Med., 1867, Nr. 6
do 24). ; ć

Fine Amputation des rechten Beins durch Blitz-
strahl. (Berl. klin. Wochensehr., 1868, Nr. 21). ż
Ueber die antiphlogistische Wirkung des galvani-

sehen Stromes. (Tamże, 1869, Nr. 22). i
Amputation of a leg by lightuing. (Med. Times

and Gaz., 1869, April 3, str. 368). dm
O fiziołogiczeskich osnowaniach primienienia elek-

triezestwa k leczeniu bolezniej... docent elektrotiera-
pii pri Charkowskom uniwiersitietie. Charkow, 1870,
w 8-ce, str. 53. i
Nadto podał wiele artykułów do gazet rosyjskich

(Moskowskij żurnał, Moskowskaja medieinskaja ga-
zeta).

Syfilografia nowoczesna. (Ob. Kulski).

Sylwester, lekarz z drugićj połowy XVI
stólecia; chwalony jako okulista.

Por. Grabowski: Staroż. hist. polsk. II, 472.

Symonowicz Roman, ur. na Litwie 1768
roku, stopień doktora filozofii otrzymał
w akademii wileńskićj 1789 r. Od r. 1791
był nauczycielem w gimnazyum, a od 1797
roku adjunktem w uniwersytecie i wykła-
dał do r. 1803 anatomią i fizyologią. W r.
1801 uzyskał stopień doktora medycyny.
W roku 1803 — 1805 odbywał podróże po
Niemczech i Węgrzech w celu mineralo-
gicznym. Powróciwszy do Wilna, uczył aż
do zgonu mineralogii. Umarł 19 stycznia
1813 r. Wydał:
O stanie dzisiejszym mineralogii. Wilno, nakł.

i druk. J. Zawadzkiego, 1806, w 8-ce, str. 188.
Odpowiedź na pismo p. t. Uwagi na pismo „R. Sy-

monowieza o dzisiejszym stanie mineralogii przez
ks. Jundziłła. Wilno, J. Zawadzki, 1806, w 8-ce,
str. 155.
Nomenklatura minerałów pojedyńczych czyli ory-

ktognostyezno-mineralogiezna przez Ś. p. R. Symo-
nowieza w największćj części wypracowana a przez
jego ueznia M. Bogatkę wedle tegoczesnego Werne-
ra układu dokończona. Wilno, 1815, w 8-ee, str. 28,
VIII, k. 4.

Por. Encykl. powsz. XXIV, 468.

Synogowicz Edward, ur. r. 1838 w Po-
znaniu, do medycyny przykładał się w Ber-
linie i Wrocławiu.
De placenta praevia.

str. 23. Diss. inaug.

Synowski Tomasz Józef.
Theses inaugurales. Craeoviae, 18380, w 8-ee,

1 k. (12 tez). ć

Syrawatka, lekarz w zakładach hutni-
czych w Zakopanem.

Yratislaviae, 1865, w 8-ce,



Syreński—Syrski.

O skutkach lekarskich dostrzeżonych z użycia ką-
pieli w Jaszezurówee. (Roezn. tow. nauk krak. T. VI,
1862, str. 8.

Syreński Szymon (Syrenius Sacranus),
urodzony w Oświecimie w r. 1541, z ojca
Mikołaja. W r. 1560 w liczbę uczniów aka-
demii krakowskićj zapisany; w naukach
lekarskich ćwiczył się pod przewodnictwem
Zawadzkiego zwanego Picus; w 1569 uzy-
skał stopień doktora filozofii. Odbył pó-
źniój podróż po Węgrzech, Niemczech,
Szwajcaryi; w wędrówce tój zbierał wia-
domości o ziołach w ogrodach botanicz-
nych. Doktorem medycyny został w Pa-
dwie. Po powrocie do ojczyzny, w celu
zapoznania się z Florą krajową zwiedził
południowe prowineye polskie; z innych
stron kraju otrzymywał wiadomości od
biegłych w botaniee mężów. W r. 1590,
5 lipca za rektorstwa Piotra Gorczyńskie-
go był przyjęty do grona profesorów aka-
demii krakowskićj. Zachęcony przez przy-
jaciela swego i kolegę Walentego Fonta-
niego opracował zielnik, którego druk roz-
począł, na eo stracił szczupły swój ma-

jątek. Umarł wKrakowie 29 Marca 1611 r.
Wiekopomne dzieło Syreńskiego wydał
Gabryel Joanicy, kosztemAnny Jagiellon-
ki w Krakowie 1613 r.

Quaestio pro ineorporatione sui inter professores
med. ad disputandum proposita. Oracoviae, 1590,
W 4-00.

Zielnik, herbarzem z ięzyka łacińskiego zowią, to
iest opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia,
skutków y mocy zioł wszelakich drzew, krzewin y
korzenia ich, kwiatu, owoców, soków, miazg y żywie

y korzenia do potraw zaprawowania; także trunków,

syropów, wodek, lekiwarzów, konfektów, win rozma-
itych, prochów, soli z zioł czynioney; maści, plastrow;
przytym o ziemiach y glinkach różnych, o kruscach,
perłach y drogich kamieniach. Też o zwierzętach
ezworonogich, czołgaiących, ptastwie, rybach, y tych

wszystkich rzeczach, które od nieh pochodzą: od Dio-
skorida z przydaniem y dostatecznym dokładem

z wielu innych o tey materiey piszących, z położe-
niem własnych figur dla snadpieyszego ich poznania
y używania ku zachowaniu zdrowia tak ludzkiego

iako y bydlęcego, y ehorob przypadłych odpędze-

nia, z wielkim uważeniem y z rozsądkiem. Polskim

ięzykiem zebrany y na ośmioro ksiąg rozłożony.

Księga lekarzom, aptekarzom, cyrulikom, barbi-
rzom, roztrucharzom, końskim lekarzom, mastale-
rzom, ogrodnikom, kuchmistrzom, kucharzom, synka-
rzom, gospodarzom, mamkom, paniom, pannom y tym

wszystkim którzy się kochają y obieyrzą w lekar-

stwach. Pilnie zebrane a porządnie spisane przez

D. Simona Syreniusza. Oraeoviae, w drukarni Bazy-
lego Skalskiego, 1613, fol., kart nl. 4, str. 1540, spisu
ark. 12i 8, 664 figur. Przedmowa wydawcy G. Joa-
nicego. Na stronie 1586 rozprawa: O żydziech rzecz
krótka. O srogim okrucieństwie niewiernych żydów,
którym się na dziatkach chrześciańskich, z dawnego
y wściekłego postanowienia, co rok pastwią, świa-
deetwa z poważnych y wiarygodnych pisarzów przez

D. Symona Syreńskiego, Medyka krakowskiego ze-

brane.
"Toż, wydanie drugie. Warszawa, 1682, w 8-ce (za-

pewne skrócone).
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W bibliotece hr. Tołstoja w Moskwie znajdował

się rękopism Syreńskiego: „O prostych lekarstwach
z Dyoskorydesa i wielu innych.* 2 części z rysun-
kami roślin. :

Por. Szopowiez: Vita Simonis Syrenii Saerani. Rocz.
wyd. lek. II, 47, 57. Dykcyon. biogr. powsz. II, 341.
Wiszniewski: IX, 564. Gąsiorowsk': I, 320, 324.

Syrski Szymon, ur. we wsi Lubnie w Ga-
licyi 24 Października 1829 r., do szkół pu-
blicznych uczęszczał w Jaśle, Przemyślu
i Krakowie, gdzie następnie wstąpił na
wydział lekarski. Bez względu, że do ukoń-
czenia medycyny brakowało mu tylko je-
dnego półrocza, S. opuścił Kraków i udał

się do Londynu z zamiarem zaciągnięcia

się do służby lekarskićj w kompanii wscho-
dnio-indyjskićj, Zawiedziony w swych na-
dziejach, zaniechał powziętego zamiaru

i przybył do Wilna, gdzie przyjął obowiąz-
ki urzędnika i lekarza w jednym z oddzia-

łów francuzkiego towarzystwa budującćj się

wówczas drogi żelaznój warszawsko-peter-
sburskiój; zajmował się niwelacyą na prze-

strzeni między Dynaburgiem i Mitawą.

W r. 1859 wyjechał do Petersburga ztam-

tąd do Londynu a nakoniec doWiednia,

gdzie ukończył wydział lekarski. Osta-
teczny jednak egzamin złożył dopiero 1864

roku, przebywając podczas czteroletnićj

przerwy częścią w Warszawie, częścią na

Wołyniu. Z Wiednia udał się do Włoch
a stamtąd do Paryża, gdzie uczęszczał na

wykłady medycyny, nauk przyrodniczych,

ekonomii politycznój i rolnictwa. W roku

1866 przybył do Warszawy, z zamiarem

starania się o miejsce docenta anatomii

porównawczój i w tym celu złożył wydzia-

łowi lekarskiemu Szkoły Grłównćj rozpra-

wę: Porównanie kończyn człowieka z koń-

czynami małpy. Sam zaś udał się do Włoch:

Wezwany przez Szkołę Główną do odbycia

prelekcyi wstępnój, nie stawił się do War-

szawy, gdyż powracając z Włoch przyjął

ofiarowaną sobie posadę dyrektora muzeum

historyi naturalnój w Tryeście, W r. 1868
uczestniczył w wyprawie zarządzonćj przez

Rząd austryacki do Indyj Wschodnich, ja-

ko sprawozdawca z działu rolnietwaije-

dwabnietwa. Na wystawie powszechnój

wiedeńskićj zwracały ogólną uwagę płody

morza adryatyckiego, wystawione przez

Syrskiego na sucho. Akwaryum wiedeń-
skie zwierząt morskich jest także dziełem

Syrskiego. W r. 1875 objął katedrę zoolo-

gil we Lwowie itam 13 stycznia 1882 r.

życia dokonał. 8. był współpracownikiem
EHncyklop. powszechnój Orgelbranda.

L. Wołowski i jeden zjego wykładów ekonomii

politycznój w Conservatoire des arts et des metiers.
(Dziennik polski).
W Wiener med. Wochenschrift: Rozprawa o któ-

rój już wyżćj mówiliśmy. Listy z podróży do Włoch
iFraneyi, obejmujące rzeczy dotyczące medycyny
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i hygieny. O medycynie europejskićj w Japonii (1870).
Nadto wiele artykułów w rocznikach muzeum trye-

steńskiego, w miesięczniku tow. rolniczego tryesteń-
skiego, gazecie rolniezćj ministerstwa austryackiego,
w Triester Zeitung.
W sprawozdaniu z wyprawy austryacko-węgier-

skićj do Siamu, Chin i Japonii wydanóm w Wiedniu
1872 r., oprócz ogólnego współudziału, opracował
szezegółowo dział rolnictwa i jedwabnietwa.
Ueber die Reproduetionsorgane der Aale. (Wien.

akad. Sitzungsber., 1874, IAbth., str. 315).
On the reproductive organs of eels. (Ann. mag.

nat. bist., 1875. Vol. 15, Nr. 88). Biblioth univers. de
Gentve, 1875, 15 Febr. p. 163.

Toż, w osobn. odb. Wien, Gerold's Sohn, 1874,
w 8-0e, str. 12, 2 tabl.
Ergebnisse von Untersuchungen der Geschlechtsor-

gane von Knochenfischen. Kosmos I. Lemberg. 1876.
Życiorys Syrskiego znajduje się w Tygodniku illu-

strowanym z 1874 r. w Nr. 385, 336.

Sysak G., lekarz szpitala w Zebrzydowi-
cach,

Przypadek osutki pęcherzykowój z przebiegiem
Pa u ehorego z kiłą wczesną. (Przegl. lek., 1882,
Nr. 8). :

Syxt (Sixtus) Erazm, urodzony we Liwo-
wie, gdzie od dawnego czasu znaną była
jego rodzina (przodkowie Syxta zwali się
Mrzygłodami), z nauk filozoficznych otrzy-
mał stopnie w Krakowie 1593 i 1596 roku,
medycyny prawdopodobnie uczył się we
Włoszech; w r. 1627 obrany rajcą i leka-
rzem m. Lwowa, następnie w akademii
zamojskiój przedmiotów lekarskich nau-
czał. Znany był z wielkićcj dobroczynności.
Umarł około 1635 r. Z dzieł jego lekar-
skich znane są (pisał bowiem i dzieła innej
treści, nawet poetyczne):
O cieplicach we Skle Ksiąg troje przez Erazma Syx-

ta philozophiey i medycyny doktora napisanych.
Trzecią księgę czytay zaraz, opuściwszy dwie, jeśli
się nie chcesz bawić długiemi diskursami. Zamość,
w drukarni Akademiey drukował Chrzysztoph Wol-
bromezyk, R. P. 1617, w 4-ce, kart nl. 8, str. 206.
Przyp. Janowi Hr. z Ostroroga wojewodzie Poznań-
skiemu.

Toż, edycya druga. W Warszawie i Lwowie, ko-
sztem Krzysztofa Radziwiłła u Jana Augusta Pozera,
1780, w 4-ce, str. 407. Z tłomaczeniem łacińskićm do-
konanćm przez Józefa Minasowicza kanonika kijow-
skiego i Wawrzeńca Mitzlera de Kolof.
Commentarius mediecus in L. Annaci Senecae ope-

ra. Leopoli in of. Jo. Szeligae, 1627, w 4-ce, str. 106,
3 kartki.

OCommentarius in librum Herculis Saxoniae de plica
polonica. Dzieło to zaginęło; wspomina o nióm autor
w poprzednićm. >

Por. Chodynieeki: Hist. m. Lwowa 414. Gąsiorow-
ski: I, 386. Pam. lek. warsz., 1828, I, 77. Zubrzycki:
Kronika Lwowa 265. Dykcyon. biogr. powsz. LI, 318.
Jocher: Obraz bibl. I, 37, 66, 168. Wiszniewski: IX,
566. Muezkowski: Liber promot. 242, 247.

Syxt Tomasz, syn Erazma, ur. we Liwo-
wie, ukształcony w umiejętnościach lekar-
skich w Krakowie i za granicą, wcześnie
bardzo (1631) życia dokonał.

Por. Lib. promot. 296. ;
Szablewski Stanisław, nauki lekarskie

ukończył w Dorpacie r. 1808. Praktyko-

Sysak—z Szamotuł.

wał w Nieświeżu, gdzie w marcu r. 1883
życia dokonał, pozostawiwszy po sobie pa-
mięć zacnego filantropa.
Quaedam de eollodii virtutibus disquisitiones. Dor-

pati, 1853, w 8-ce, str. 26. Diss. inaug.
z Szadka Jan, syn Prokopa, lekarz, sto-

pnie filozoficzne osiągnął w Krakowie 1495
11499 r. Umarł w Poznaniu 1517 r.

Por. Oettinger:... 93.

z Szadka Mikołaj.
Naznamionowanie dzienne miesiaczow nowych,

pełnych a przythym czasow dobrych ku krwie wy-
puszezeniu, baniek, lekarstwa, ssczepienia y diania'
ete. Mistrza Mikołaja Ssadka. Lata od narodzenia
Jezu Krysta syna bożego 1525. (Kalendarz ścienny).
Szafkowski Ludwik Rufin, rodem z Gro-

dna, stopień doktora medycyny otrzymał
w Montpellier 6 sierpnia 1836 r.
Essai sur la vaecine. Montpellier, J. Martel, 1836,

w 4-ce, str. 20. These.
Recherches sur les halucinations au point de vue

de la psychologie de I'histoire et de la módecine 16-
gale. Montpellier, Bordeaux, Paris, Lyon, 1849, W8-08,
str. 296. >

Szafraniec Grodecki.
Sur les symptomes de diftórentes formes de la pleu-

rósie. Berne, 1839, w 8-ce. Diss. inaug.
SzalajJ W.
Przewodnik dla podróżujących do wód szczawnie-

kich. Kraków, druk. Czasu, 1857, w 8-ee, str. 30.
(Po polsku, po francuzku i po niemiecku).
Sak wydanie drugie. (Tamże, 1859, w 12-ce,

str. 32. :

Szalay Adolf, ur. na Wołyniu, początko-
we nauki pobierał w gimnazyum rowień-
skióm, medycyny uczył się w Warszawie
(1860 — 1864) a następnie w Krakowie
(1864—1867). W r. 1867 osiedlił się w Ra-
domsku, gdzie 1 czerwca 1876 r. życia do-
konał, przeżywszy lat 38.

Szałajkowski Aloizy Antoni.
De examine in morbis infantum nee non de luxa-

tione spontanea. Oracoviae, typ. Czechianis, 1834,
w 8-ce, str. 93. Diss. inaug.

Szamowski.
De ligatura oesophagi sensu physologia et medico

forensi, 1857.

z Szamotuł Szymon, stopnie filozoficzne
uzyskał 1513 i 1516 a r. 1527 wraz z Ada-
mem z Brzezin i Mikołajem Sokolnickim
stopień doktora medycyny. po raz pierw-
szy w Krakowie udzielony, czas niejaki
był nadwornym lekarzem Izabelli królowej
węgierskićj, 1542 r. obrany został profe-
sorem do wykładu przedmiotów lekarskich
w akademii krakowskićj,

Por. Muczkowski: Lib. promot. 156, 181, Roczn.
wyd. lek. III, 445.

z Szamotuł Wojciech, promowany 1485
roku za dziekaństwa Wojciecha z Brudze-
wa do stopnia bakałarza, a 1488 r. do sto-
pnia magistra nauk wyzwolonych, był nad-
wornym. lekarzem królowój Elżbiety, żony
Kazimierza Jagiellończyka, profesorem
astrologii i astronomii w akademii krakow-



Szancer—Szaster.

skićj, 1498 r. dziekanem wydziału filozofi-
cznego. Umarł 1507 r.

Por. Roczn. wyd. lek. II, 46, III, 437.
Szaneer Jakób, ur. 15 marca 1793 roku

w Olkuszu, nauki szkolne i lekarskie od-
bywał w Krakowie. W r. 1813 niósł po-
moc w Częstochowie rannym francuzom.
Późnićj przebywał w Brzozach, Trzmielo-
wie, Ohrobrzu. Umarł w Radomiu 13 kwie-
tnia 1857 r.

Sledzenie szwów czaszki, (Tyg. lek., 1849, Nr. 50).

Szancer Leon, ur. r. 1802 w Sobkowie,
do gimnazyum uczęszczał w Krakowie,
gdzie również odbywał nauki lekarskie.
W r.1831 został lekarzem batalionowym
w 8 pułku piechoty liniowćj wojska pol-
skiego, późnićj przeszedł do półku artyle-
ryi konnój. W bitwie pod Ostrołęką zdo-
był sobie krzyż złoty virtuti militari.
W bitwie pod Wolą, objąwszy dowództwo
po zabitym pułkowniku, ciężko był ranny. .
Po upadku powstania osiadł w Opatowie.
W r. 1868 przeniósł sie do Krakowa, gdzie
życia dokonał r. 1880.

Szancer Stanisław, syn Jakóba, ur. roku
1818 we wsi Brzozie, w powiecie opoczyń-
skim, nauki lekarskie ukończył w Wilnie
1842 r. Początkowo zajmował się wyko-

 nawstwem lekarskióm w Bendzinie; tu za
jego staraniami w celu zapewnienia pomo-
cy lekarskićj licznym robotnikom fabrycz-
nym i rolnym, uorganizowano odpowiednie
apteczki wiejskie, urządzono systematyczne
objazdy lekarzy. W tym czasie opracował
S. projekt urządzenia szpitali miejskich
w całym kraju i przedstawił go ówczesnćj
władzy lekarskićj, ale bez skutku. W 1849
roku przeniósł się na mieszkanie do Piotr-
kowa. Rozległa praktyka nie stawała mu
na przeszkodzie, ciągłemu zajmowaniu się
nauką; dał on popęd do urządzenia stałych
zebrań lekarzy, a protokoły posiedzeń sam
spisywał. Um. 21 maja 1876 r.

Febris intermittens depuratoria. (Tyg. lek., 1847,
Nr. 21)
Qo słychać o Rademacherze na prowincyi? (Tam-

że, 184%, Nr. 10).
Wstrząśnienie mózgu. (Tamże, 1852, Nr. 2). ć
Febris intermittens. Eeclampsia. Taenia. (Tamże,

1856, Nr. 29).
O obrzezaniu u Izraelitów (Ourcumcisio judaeorum).

(Tamże, 1867. Nr. 23—29).
Kilka słów w kwestyi powtórnego szczepienia 0s-

PY. (Gaz. lek., T. XI, 1871, str. 13—14).
Tak zwany Vaginismus. (Tamże, T. XI, 1871, str.

124—497, 141 —142).
W rękopisie zostawił.
Kurs hygieny — wykładany na pensyi prywatnój,
O kąpielach — odczyt miany na rzecz osad rolnych

w r. 1805.

Szancer Bernard, spólczesny lekarz war-
szawski, rodem z Pińczowa, do gimnazyum
uczęszczał w Piotrkowie, nauk lekarskich
słachał w Warszawie (1861 —1866).

- kwietnia 1757 m».
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Echinocoecus der Gebiirmutter bei einem 12 jahr-
to Madchen. (Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., 1879, Bdi
W:

Szarzyński Stanisław, ur. r. 1819 w Ja-
nowie na Szląsku, nauki gimnazyalne od-
bywał w Gliwicach, lekarskie (1888 —
1548) w Wrocławiu. Dyplom doktorski
otrzymał r. 1844 w Berlinie.
De secali cornuto ejusque viribus noeentibus et sa-

lutaribus. Berolini, 1844, w 8-ee, str. 43. Diss. inaug.
Szaster Mikołaj, stopień bakałarza nauk

wyzwolonych otrzymał r. 1/41 w Krako-
wie, dyplom doktora filozofii i medycyny
osiągnął w Rzymie. Około r. 1/56 wykła-
dał terapią w akademii Jagiellońskićj.

Por. Muezkowski: 400. Acta literaria Mitzlera:
4405, Sl. 283.0

Szaster Jan, ur. r. 1741 w Krakowie, po-
czątkowo oddawał się zawodowi farmaccu-
tycznemu, późnićj przerzucił się do nauk
lekarskich i w Halli, r. 1780 otrzymał
stopień doktora medycyny i magistra fur-
macyi. W r. 1782 objąl katedrę farmacyi
i farmakologii w Krakowie i tę zajmował
aż do zgonu. Umarł r. 1793. W zawodzie
lekarskim używał sławy biegłego gyne-
kolaga. „53 ś

Diss. de venaesectione nociva in febribus inilam-
matoriis. Eufordiae, 1780, w 4-ce, str. 16. Diss.
inaug.

Z polecenia komisyi edukacyjnćj opracował farma-
kopeę. R

Por. Pam. farmae., krak. 1834, I, 221. Bibl. warsz.
zesz. 191, str. 266. ;

Szaster Wincenty, urodz. w Krakowie 7
syn Mikolaja, otrzy-

mawszy 1775r. stopień bakalaureatu z nauk
wyzwolonych i filozoficznych w akademii
krak., udał się (1776) do Włoch (jako
stypendysta Justa Słowikowskiego kano-
nika krak. który, procent od 700 dukatów
złożonych w Banku weneckim przeznaczył
na zapomogę ucznia teologii, prawa lub
medycyny, a po 4-ch latach nauk w Bo-
nonii (1780) stopień doktora medycyny
uzyskał. Następnie udał się do Paryża,
gdzie, uzyskawszy za wstawieniem się Ja-
na Jaśkiewicza i Jana Śniadeckiego ba-
wiących wówczas w stolicy Francyi, pomoc
od Komissyi Edukacyjnój, dwa lata po-
święcił na doskonalenie się w anatomii
i fizyologii. 1782 r. wróciwszy do Krakowa
już w październiku rozpoczął wykład ulu-
bionych przez siebie przedmiotów, mając
sobie do pomocy dodanego  prosektora
w osobie Marka Kambona. Po 21 roku
pracy  profesorskićj uzyskał emeryturę
(1802). Umarł 17 paźdz. 1816 r. Pierwszy
on opisał mięśnie nie podług ich działań,
jak był powszechny zwyczaj, ale wedle po-
kładów.

Szaster Antoni, ur. r. 1759 w Krakowie,
stopnie filozoficzne otrzymał w akademii
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Jagiellońskićj r. 177511777; do nauk le-
karskich przykładał się za granicą. W r.
1793 po śmierci brata swego stryjecznego
Jana, objął katedrę farmacyi i farmakolo-
gii a nadto od r. 1802 wykładał patologią
ogólną. Zawód nauczycielski ukończył
r. 1805. Um. w r. 1839.

Rozprawa o therapii natury czyli o siłach natury
leczących. Czytane na posiedz. Tow. 15 grudnia
1817 r. (Roezn. tow. nauk krak., T. V, 1820, str. 38
do 76).
Nadto przełożył dziełko Simmonsa. Ob.
Szczawnica.—Sprawozdanie komitetu administra-

cyjnego dla zakładu zdrojowego w Szczawniey. O za-
rządzie tegoż zakładu. Kraków, druk. Czasu, 1882,
w 8-ce, str. 35.

Szczawnica. (Zakład zdrojowo - kąpielowy wa):
Lista gości zdrojowych I do VI. Kraków, druk. Cza-
su, 1871, w 4-€e, str. 6, 5, 5, 4, 4, 3.

Szczepański Tytus, ur. r. 1841 w Bali-
each, w obwodzie przemyskim w Galicyi,
nauki gimnazyalne pobierał w Przemyślu,
lekarskie w Krakowie. Osiągnąwszy w r.
1867 stopień doktora wszech nauk lekar-
skich, osiadł w Ńtrzyżowie, w obwodzie
rzeszowskim, gdzie do obeenćj chwili zaj-
muje się wykonawstwem lekarskióm. Nad-
to od r. 1874 jest lekarzem zdrojowym.
w Żegiestowie.
Uwagi o użyciu wodanu chloralu. (Przegl. lek.,

1872, Nr. 2).
Uwagi nad przypadkami zapalenia pluc żółciowe-

go (Pneumonia biliosa). (Tamże, 1873, Nr. 20).
Sprawozdanie z ruchu i postępu w zakładzie zdro-

jowo-kąpielowym w Żegiestowie z r. 1874. Kraków,
druk. Uniw., 1875, w 8-ee, str. 17.

Toż, z r. 1875. Kraków, 1876, w 8-ce. str. 23. Tu
autor skreślił obraz chorobowy niedokrewności i ble-
dnicy i wskazał leczenie tych chorób.

Toż, z r. 1876. Kraków, 1877, w 8-ce, str. 29.
Toż, z r. 1877. Tamże, 1878, w 8-ee, str. 28.
Toż, z r. 1878. Tamże, 1879, w 8-ee. Tu autor wy-

powiada o czynnikach leczenia zdrojowego w Zegie-
stowie. J

Toż, z r. 1879. Tamże, 1880, w 8-ee, str. 11.
Toż, z r. 1880. Tamże, 1881, w 8-ee, str. 17.
Toż, z r. 1881. Tamże, 1852, w 8-ce.
Toż, z r. 1882. Tamże, 1883, w 8-ce, str. 15.
Listy z Żegiestowa. (Przegl. lek., 1877, Nr. 26).
Szczepienie ospy w Szpitalu Dzieciątka Jezus w r.

1769. (Klinika, T. VI, 1870, str. 376—378).

* Szezepotiew N.
Z pracowni farmakologicznój prof. J. Dogiela

w Kazaniu. Samoistny skurcz wierzchołka Serca,
zmiana mięśni skieletu i białych ciałek krwi pod
wpływem ehi.iny. Tłom. z rękopismu rosyjskiego.
(Medycyna, 1878, Nr. 38).

Szczucki Wincenty, ur. 1786 roku, sto-
pnie doktora medycynyi chirurgii otrzy-
mał w Krakowie (1810). W r. 1818 we-
zwany był na zastępcę profesora terapii
i kliniki medyczaćj b. uniwersytetu war-
szawskiego, następnie (1819) zostawszy
profesorem zwyczajnym, wykładał patolo-
gią i bistoryę medycyny. Um. r. 1832.

Krótki zbiór zasad medycyny praktycznćj. War-
szawa, druk. X. X. Pijarów, 1818, w 8-ce, str. IL, 94.
De viribus naturae medicatrieibus oratio academi-

Szczawnica—Szeliga.

ca. (Posiedzenie publicz. kr. warsz. uniw. d. 2 paź-
dziernika 1820 r., w 4-ee, str. 18—20).
Ogólny rys wiadomości lekarskich czyli propedeu-

tyka do nauk medycyny napisana. Warszawa, nakł.
autora, druk. Józefa Pukszty, 1825, w 8-ce, str. IV,
ZA EE

Szczurowski Grzegorz.
Diss. inaug. pathologieo-therapentica de erisipela-

te. Mosquae, typis Universitatis, 1829, w 8-ce, str. 50.
Szczygielski J., spółczesny lekarz war-

szawski.
Uwagi nad funkcyami pojedyńczych części mózgo-

wia u żab. Z pracowni prof. Nawroekiego. (Klinika,
T. VII, 1870, str. 145—150).
Dwie owaryotomije z pomyślnóm zejściem. (Gaz.

lek., 1882. Nr. 35, 36).

Szczygielski Romuald, ur. 1825 r. we wsi
Stawie, w powiecie Krasnostawskim, ukoń-
czywszy nauki gimnazyalne w Lublinie,
udał się dla studyów lekarskich 1845 r. do
Moskwy, gdzie 1850 r. uzyskał stopień do-
ktora medycyny. Tak w czasie pobytu
w uniwersytecie jak i następnie dwuletnićj
naukowóćj podróży za granicą, korzystał
z zapisu d-ra Steina, Powróciwszy do kra-
ju osiadł w Chełmie, następnie przeniósł
się do Kraśnika a ztąd 1868r. do Lublina,
gdzie 10 kwietnia 1870 r. życia dokonał.
" Szczypiński Kazimierz, ur. r. 1841 w Po-
lednie, do gimnazyum uczęszczał w Choj-
nicach i w Chełmnie, w latach 1864—1868
oddawał się naukom filologicznym w Wro-
cławiu; od r. 1868 słuchał nauk lekarskich
w Berlinie i r. 1872 dyplom doktorski osią-
gnął w Gryfii.
Zwei plastische Operationen zum Ersatz lupóser

Zerstórung und Finiges zur Behandlung des Lupus.
Greifswald, F. W. Kunike, 1872, w 8-ee, str. 28.
Diss. inaug.

Szegel Kacper, jeden z głośniejszych le-
karzy m. Lwowa, zmarł I611 r., mając
lat 51.

Por. Monum. Sarmat. 290. Ś
Szeliga Wojciech, rodem z Warszawy,

w naukach lekarskich doskonalił się
w Padwie. Umarł w Warszawie 1585 r.
Wydał:
De venenis, et morbis venenosis tractatus locuple-

tissimi, varia doetrina referti, nee solum medieis,
verum etiam philosophis magnopere utiles; Ex voce
exeellent. Hieronymi Mereurialis Foroliviensis, medi-
ci elarissimi diligenter excepti, atq. in libros duos
digesti: opera Alberti Seheligii Vharsehaviensis.
Ejusdem de puerorum morbis libri II seorsim editi.
Venetiis, apud Paul. Meietum, 1584, w 4-ce. Przypi-
sane królowi Stefanowi I.

Toż, wydanie drugie. Franeofurti, apud hęredes
Andreae Wechelii, 1584, w 8-ce. Dedyk. Stefanowi I.
Epigramm. Frane. Hunniadini. Dedykacyi str. nl. 4,
Epigramu str. 1, str. 168. Indieis str. nl. 8.

Toż, wydanie trzecie: Basileae, apud Oonr. Wald-
kirehium, 1586, w 8-ce. -

Toż, wydanie czwarte: Venetiis, apud Juntas, 1601,
w 4-00, str. 104.

Por. Starowolski: Monum. Sarm. 253. Gąsiorow-
ski: I, 268. Bandtkie: Hist. druk. III, 162. Roczn.
wyd. lek. III, 441.



Szenic—Ś$zerlecki.

Szenic Telesfor, ur. r. 1843 w Szelejewie
w W. Ks. Poznańskióm, nauk lekarskich
słuchał od r. 1864 we Wrocławiu, a na-
stępnie w Berlinie, gdzie 1869 r. stopień
doktora medycyny uzyskał. Obecnie miesz-
ka w Pleszewie. Wydał:
Der Typhus abdominalis und seine Fołgezustinde.

Berlin, G. Lange, 1869, w 8-ce, str. 32.

Szeparowicz Jan, ur. w sierpniu 1848 r.
w Kołodziejówce, w powiecie stanisławow-
skim, w Galicyi; do gimnazyum uczęszczał
w Stanisławowie; w 'r. 1862 zapisał się na
wydział lekarski wszechnicy Jagiellońskićj,
ale już 1864 r. przeniósł się do Wiednia,
gdzie w grudniu 1867 r. osiągnął stopień
doktora medycyny, a w roku następnym
otrzymał dyplom doktora chirurgii i aku-
szeryi. Tegoż roku doskonalił się w chi-
rurgii w oddziale szpitalnym prof. Dittla
w Wiedniu. W październiku 1868 r. mia-
nowany został asystentem przy klinice
chirurgicznćj instytutu chirurgiczno-me-
dycznego we Lwowie i na tóm stanowisku
pozostawał lat sześć, do 1874 r. włącznie.
W r. 1863 zaczął pełnić służbę lekarską
w szpitalu krajowym we Lwowie, jako se-
kundaryusz oddziału chirurgicznego; w r.
1875 mianowany został prymaryuszem te-
go oddziału. Umarł 10 września 1882 r.
w Wiedniu.

Nerwoból nerwu dolnoszczękowego; operacya po-
dług Paraviciniego; wyzdrowienie. (Przegl lek., 1875,
nx. 1).

Toż, po niemiecku. (Wiener med. Wochenschr.,
1875, Nr. 30).

Przyczynek do kazuistyki rozcięcia tchawicy.
(Przegl. lek., 1875, Nr. 21, 22, 24—26).
Wielki włókniak mięsakowy w ścianie brzusznój;

wyłuszezenie z wycięciem znacznćj części otrzewny;
wyzdrowienie. (Tamże, 1876, Nr. 10).
Przypadek Świerci w narkozie. Teorya narkozy

i środki zaradcze. (Tamże, 1877, Nr. 2, 3, 5).

Przypadek zgorzeliny kikuta w skutek ucisku pas-
ka Esmarchowego. (Tamże, 1877, Nr.9, 11).

Kazuistyka chirurgiczna czaszki i treści w nićj za-
wartój. (Tamże, 1877, Nr. 24—31, 40, 42).

Kazuistyka chirurgiczna systemu nerwowego ob-
wodowego. (Tamże, 1577, Nr. 44, 47, 48).

Liezne nowotwory brodawkowate w krtani (papil-
lomata diffusa laryngis). Thyreotomia. (Dwutyg.
med. publ., 1877, str. 116—117).
O zastosowaniu przyrządów Potaina w skręcie

(volyulus). (Tamże, str. 199—202).

Przykład plastyki wargi dolnćj.
sin. 17). >
Wybitny przykład zaniku całćj górnćj prawej od-

nogi na wskroś, skutkiem nieczynnoświ. (Tamże,
str. 18).
Ropień śródezaszkowy. (Tamże, str. 18—19).
Przypadek cięcia krtani tarczykowego (thyreoto-

mia). (Tamże, str. 152 —156).
Kazuistyka chirurgiczna krtani: a) Uwagi doty-

czące cięcia krtani tarczykowego (thyreotomia, la-
ryngofissio, laryngotomia) i opis odnośnych czterech
wypadków. b) Kazuistyka rozcięcia tehawiey w cho-
robach gruźliczych krtani i uwagi odpowiednie.
c) Uwagi nad mechanicznóm leczeniem cieśni krta-

(Tamże, 1578,
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niowćj i kazuistyka. (Przegl. lek., 1879, Nr. 1 — 7,
14, 15. 1880, Nr. 14—20. 1581, Nr. 14—16).
Naukowy rozbiór przypadku: Haematokele cum

putrescentia locali, emphysema subcutaneum lateris
dextrae sine septieaemia; hydrokele lateris sinistrae.
(Tamże, 1881, str. 17—19, 32—34). s
W iederbelebung von Kranken im Stadium der Zir-

kulations - und Respirationspause. (Wiener med.
Wochenschr., 1580, Nr. 21).
O inkarceracyach wewnętrznych.

1882, Nr. 21, 22).
Szerbel, zamieszkały w LeszniewW. Ks.

Poznańskim.
Całkowite wyropienie nerki lewój—kamyki w mie-

dnicy prawćj nerki (nephropyelitis caleulosa). Za-
trucie krwi mocznikowe (uraemia). Śmierć. (Tyg.
lek., 1863, Nr. 4).

Szerlecki Władysław Alfred, rodem
z Warszawy, ukończywszy nauki lekarskie
w Fryburgu w r. 1834, osiadł w Mulhou-
zie w Alzacyi, gdzie został lekarzem kan-
tonalnym. Umarł tamże 1884 r.

Tractatus de fraetura colli ossis femovis, eut ad-
nexa est observatio rarissima de ossium mollitie.
Friburgi Brisigaviae, Fr. Wagner, 1834, w 4-ce, str.
30, 3 tabl. Diss. inaug.

Dietionaire abrógć de thórapeutique ou Exposóć
des moyens euratifs employćs par les praticiens les
plus distingućs de la France, de VFAllemugne, de
PAngleterre et de IItalie, dans toutes les maladies
rangóes d'aprts Pordre alphabótique. Bruxelles, 1837,
w 8-ce, 2 t. ;

Toż. Tomów 2. Paris, Jul. Rouvier et Lebouvier,
1837, w 8-ce, T. I, str. XIV, 420. T. II, str. 482.

Toż. Tomów 2. Paris, J. Rouvier et Lebouvier,
1838, w 8-ce, T. I, str. 8, 416. T. II, str. 445, 28.

Praktisehes Handwórterbuch der Heilungslehre,
oder Darstellung der Heilmethoden der beriihmte-
sten praktischen Aerzte Deutsehlands, Frankreichs,
Englands, Italiens und Amerikas; Nach der 2-ten
franzósischen ganz umgedndertenund bedeutend ver-
mehrten Ausgabe frei bearbeitet und mit den in der
medicinischen und _ ehirurgiseh-oplitalmologisehen
Klinik in Freiburg, von den H. Hofrat Baumgirtner
und Beck befolgten Heilmethoden und anderen Zu-
satzen vermehrt vom Verfasser des Originals. II
Części w 1X Zeszytach. Stuttgard i Lipsk, u Riegera.
kot — 41, w 8-ce. Część I, str. 692. Ozęść II, str,
(b
Ueber Tympanitis uteri (Pneumatosis uterina).

(Jour. des Gonnaiss. mód., 1838, Nr. 11).
Von dem Aufstossen (Ruetuositas) und der Ga-

strodynia  flatulenta.  (Hufeland's Journ., 1839,
str. 12).

Beitrag zur Behandlung des Delirium tremens.
(Tamże, 1839, str. 11).

Beitrage zur Behandlung der Trommelsucht (Tym-=
panitis intestinalis), (Heidelb. med. Annall., 1539.
Bd. V, Heft. 2). 5
Ueber die vortreffliche Wirkung der Asa foet da

in der Windkolik. (Hufeland's Journ., 1840, str. 10).
Monographie iiber den Tabak, dessen Kinwirkung

auf den menschlischen Organismus u. Heilkrifte in
verschiedenen Krankhaften Zustinden. Kine in Pa-
ris mit einer goldenen Medaille gekrónte Preisschrift.
oraz Verlag v. Ebner und seubert, 1840, w 8-ce,
str. 128.

Die Biahungskrankheiten, Magenblihungen, Em-
physen, Windkolik, Windsucht der Gediirme und
der Gebirmutter, Gase im Blute ete. und ihre Hei-
lung; nach Erfahrungen der Aerzte aller Zeiten und
des Verfassers. Stuttgart, Paul Neft, 1841, w 8-ce,
str. X, 248.

(Przegl. lek.,



406
Von der Wirksamkeit der endermatisehen Anwen-

dung des essigsauren Morphiums in der Brustbraiine
(Angina pectoris), (Heidelberg. med. Annal., 1841,
Bd. VII. Heff. 4),
Von der grossen Wirksamkeit der Schrópfkópfe

in den acuten Brustkrankheiten der Kinder. (Tamże
1841, Bd. VII, Heft, 4).
Anwendung des kalten Wassers bei complicirten

Fracturen. (Graefe und Walters Journal der Chir.
und Augenheilk., 1840, T. XXX, str. 159).
O leczeniu złożonych złamań kości przez wysta-

wienie chorćj części ciała na promień nieustannie
spływającćj zimnćj wody. (Pam. tow. lek. warsz., T.VI, 1841, str. 531),
Lungenbrand durch grosse Gaben essigsauren

Bleies und Opiums geheilt. (Bayr. Qvrrespondbl.,
RA 12, 14). (Heidelb. med. Annal., 1844, T. X,
str. 3).
Traitement de la gastralgie ou gastrodynie. (Gaz.

des hóp., 1845, T. VII, Nr. 36).
Traitement des vertiges. (Tamże, 1845, T. VII,

NE 30).
Physometra (Aedoeopsophobia, hysteropsophia

tympanitis uteri, pneumatosis uteri), Windsucht der
Gebirmutter. Neue Zeitschr. f. Geburtsk. Ba.VII,
Heft 3).

Zeitschrift fiir Therapie und Pharmacodynamik
unter Mitwirkung der Herren Dr. Bach in Stras-
sburg, Dr. Baumgaertner in Freiburg, ete. ete.; he-
rausgegeben von Lad. A. Szerlecki. Freiburg, Druck =
und Verlag von Adolph Emmerling, 1844, w 8-ce.
Zeszyt 1 i 2 str. 130.

"Toż, tamże, 1844. Zeszyt 3-ci str. 130—226.
Toż, tamże, 1845. Zeszyt 4-ty i 5-ty str. 227

do 370. » ć

Szeriecki A., syn poprzedzającego.
Prócis de pereussion et d'auseultation par le doe-

teur Paul Niemeyer, traduit p. A, $... fils, revu et an-
notć par Pauteur. Paris, Germer Bailliere, 1874,
w 12-ce.

Essai sur la physiologie pathologique et sur le traite-
ment des dćlires gausós par Fabus des módica-
ments dystrophiques dits d'epargne. Paris, 1875.
"These. : ;

Szewczyk Józef.
Silne zapalenie otrzewny i żółtaczka, wywołane

nagromadzeniem łajna w zagięciu prawóm okrężnicy.
Z kliniki prof. Dietla. (Przegl. lek., 1862, Nr. 14, 15,
REN

Zapalenie otrzewny zgruźlałe, wywołane przez
wrzód żołądka przeszywający. Z kliniki prof. Dietla.
(Tamże, 1863, Nr. 3, 4).
OR płue durzycowe. (Tamże, 1863, Nr. 11,

12).
Przyczynek do kazuistyki klinicznój ziarnowca

wątrobowego (Eehinoeoceus hepatis). (Przegl. lek.,1864, Nr. 16, 18—20).
Szklarski Tomasz, rodem z Galicyi, nau-

ki lekarskie ukończył w Krakowie, prak-
tykował w różnych miejscowościach Kró-
lestwa. Um. w Żarkach 14 listopada 1868 r.,
przeżywszy lat 75,

Szklarski Walenty, ur. r. 1797 w Sulko-
wiecach w Galicyi, do gimnazyum uczęsz-
czał w Krakowie, gdzie w r. 1814 studya
lekarskie rozpoczął; w r. 1820 przeniósł się
do Wiednia, dyplom doktorski otrzymał
w Berlinie r. 1623. Pewien czas był pro-
sektorem na_wszechnicy Jagiellońskićj.
Wstąpiwszy do służby rosyjskićj, kilka-
dziesiąt lat mieszkał w Petersburgu. Przy

Szeriecki—Sznabi.

uniwersytecie krakowskim ustanowił sty-
pendyum swego imienia,
De triehomate. Berolini, Schade, 1823, w 8-ee, str.

31. Diss. inaug. '
O rozpoznawanii i leczenii giemoroidalnoj boliezni.

8.-Petersburg, 1838, w 8 ce, str. XVIII, 257.
Istoriczeskoje opisanije nikołajewskoj czesmien-

skoj wojennoj bogodielni. S.-Peterburg, 1860, w 8-ce,
str. XIII, 50.
Szkoła Salernitańska, to iest Nauka Doktorów Sa-

lernitańskieh, o sposobie zachowania zdrowia dobre-
0; z dawna Królowi Angielskiemu przypisana, a te-
raz przez Hieronyma Olszowskiego na polski ięzyk
przełożona i do druku podana. Doktorom, Qyrulikom,
Aptekarzom y wszystkim zgoła ludziom tak zdrowym
jak y chorym, aby nie chorowali y do zdrowia przyiść
mogli dziwnie potrzebna. Przydane y sposoby po-
miarkowania zdrowia y Apteka lubo nauka rozezna-
nia enoty różnych zioł y materyi, które w Aptekach
przedaią. A species simplices zowią. 1634, w 4-ce,
kart nl. 2, 21. Ded. Stanisławowi Bryknerowi.

Toż. Kraków, druk. Wal. Piątkowskiego, 1640,
W 4-06.

Toż. 1645, k.
skiemu.

Toż, z odmiennym nieco tytułem:
Szkoła Salernitańska to jest nauka doktorów Sa-

lernitanskich, o sposobie zachowania zdrowia dobre-
go. Na polski język przełożona y do druku podana,
doktorom, cyrulikom, aptekarzom y wszystkim zgoła
ludziom tak zdrowym aby niechorowali, jako y cho-
rym, aby do zdrowia przyść mogli, dziwnie potrze-
bna. Przydane y sposoby pomiarkowania zdrowia,
y apteka, lubo nauka rozeznania enoty, różnych zioł
y, materyi, które w aptekach przedają. .Y species
simplices zowią. Kraków, w druk. nakł. Gerzego
Schedla, 1684, w 4-ce, k. nl. Ob. Sehola salernita-
na i Apteczka dla tych, eo jój ani lekarza nie mają.
Szkrochowski Teodor, rodem ze Iuwo-

wa, dyplom doktorski otrzymał w Wiedniu
b ESO
De haemorrhagiis. Viennae, 1184, w 8-ee, str. 203,

Diss. inaug. ć
Szmyt Lucyan, ur. r. 1836 w Radzewie

w W. Ks. Poznańskióm, szkolne nanki od-
bywał w Poznaniu, medycyny słuchał
(1858 — 1860) we Wrocławiu, późnićj
w Berlinie.
De polypis uteri nonnulla.

Str. 82. Diss. inaug. ą
Sznabl v. Schnabl Jan, ur. r.1838 w War-

szawie, ukończywszy nauki szkolne, oddał
się aptekarstwu; w latach 1858 — 1860
uczęszczał na wydział farmaceutyczny przy
warsz, akademii medyko-chirurgicznój. Na-
stępnie przerzucił się na medycynę, a otrzy-
mawszy r. 1864 stopień lekarza, t. r. mia-
nowany został prosektorem przy katedrze
anatomii porównawczój. Obowiązki te peł-
nił do r. 1869. Późnićj kilka lat był nau-
czycielem nauk przyrodniczych w warsz.
gimnazyum VI męzkióm i III żeńskićm.
W roku 1883 objął urząd lekarza miej-
skiego.
Kazuistyka lekarska. (Pam. tow. lek. warsz., T.

LXIX, 1873, str. 298).
Zawiera: Zapalenie ślinianek podżuchwowych

i podjęzykowych z wystąpieniem Ślinotoku i wysyp-
ki grudkowatój. Rubeola? Scarlatina? morbilli?

liczb. 28. Ded. Mich. Zebrzydow-

Berolini, 1862, w 8-ce,



Sznabi=Szokalski.

Działanie digitaliny na krążenie krwi. (Tamże, T.
LXI, 1875, str. 407). j

Czy zębowanie u dzieci może wywołać drgawki?
Rzecz czytana na posiedzeniu Tow. lek. d. 20 listo-
pada r. b. (Medycyna, 1877, Nr. 49—51).
O sztucznóm żywieniu noworodków i niemowląt.

(Tamże, 1878, Nr. 22—24, 27—32, 34—38).
Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1878, w 8-ce,

str. 54).
Przyczynek do działania chininy i arszeniku na

seree i tętno. (Medycyna, 1879, Nr. 8).
Rzadki przypadekpojedyńczy wysypki prosówko-

wój u dziecka (Miliaria sudatoria). (Tamże, 1879,
Nr. 36).
kilka przypadków różnopostaciowćj wysypki (r6-

życzki, roseola infantilis) w m. październiku i listo-
padzie r. b. spostrzeganćj w Warszawie. (Tamże,
1879, Nr. 50—52).

Zwierzęta przejściowe między kręgowemi. (Przy-
rodaiprzemysł, T. I, 1872, str. 157, 178, 183, 194).

Ogród botaniczny w Wrocławiu. (Tamże, T. III,
1874, str. 519, 534, 540).

Inseetorum quae diptera appellantur, ab Joanne
Schnabl, Henrico Dziedzicki, Joanne Wankowicz,
Ludovieo Anders diversis Poloniae atque Minsciae
provinciae locis eollectorum, Libellus a D-re Joanne
Sehnabl eonseriptus. Varsaviae, typ. Kowalewski,
1877. Osobn. odb. pracy drukowanćj w Zbiorze: Tru-
dy 5-go sjezda russkich jestiestwoispytatielej i wra-
czej w Warszawie 1876 g. Otdielenije zoołogii i sra-
wnitielnoj anatomii. str. 387—408).

Verwandlungsgeschichte der Phora rufipes Meig.
(Deutsche entomolog. Zeitschr., 1876, XX, Posz. 2).
Sapromyza obsoletoides nov. spec. (Tamże, 1876,

XX, Posz. 2).
Mierocephalus nov. gen. Oestridarum, Mierocepha-

lus Loewii nov. spec. (Tamże, 1877, XXI, Posz. 1,
str. 49—55, 1 tabl).

Helophilus Henrieii. nov. spec. (Wiadomości z nauk
przyrodzonych Warsz. 1880, Zesz. 1).
Choroba skórna zwana „Uta* stale panująca

s półnoeno - wschodnićm Peru. (Medycyna, 1880,
1.5).
Jeszcze słów kilka o różyczce (Roseola) w m. gru-

dniu r. z. i w m. styczniu r. b. panującćj w Warsza-
wie. (Tamże, 1880, Nr. 19).

Skuteczność fruet. Myrobalanorum pulv. (z rośliny
Myrobalani Chebula Gaertn.) w dyzenteryi ostrćj
i przewlekłćj u dorosłych i dzieci. (Tamże, 1880,
Nr. 46).

Spis owadów dwuskrzydłowych, Diptera, zebra-
nych w Król. Polsk. i gub. mińskićj. Warszawa,
druk. K. Kowalewskiego, 1881, w 4-ce, str. 34. Odb.
z Pam. fizyograficznego.

Stichopogon Dziedzickii, nov. spee. Przyczynek do
terminologii owadniczóćj polskićj. (Pam. fizyografi-
ezny T. IN).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. K. Kowalew-
skiego, 1882, w 4-ce, str. 21.

Sznirnsztajn Julian, nauki lekarskie po-
bierał w Wilnie i Dorpacie, praktykował
w Radomiu, gdzie umarł 16 Października
1849 r.

Szokalski Bolesław.
Observationes de operationibus plasticis in noso-

comio chirurgieo Dorpatensi ab anno 1841 usque ad
annum 1854. Dorpati Livonorum, Schiinmann et Mat-
tiesen, 1804, w 8-ee, str. 48. Diss. inaug.

Szokalski Wiktor Feliks, ur. 15 grudnia
1811 r. wWarszawie na Nowóm mieście,
z ojca Antoniego, urzędnika ministeryum
skarbu za księstwa warszawskiego, zmar-
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łego w r. 1820 i matki Justyny z.Rogoziń-
skich, która była jedną z pierwszych nau-
czycielek szkoły żeńskićj, zalożonćj przez
miasto nasze u Benonów, pod głównym za-
rządem księżny Sapieżyny. Średnie nauki
pobierał w liceum warszawskióm, mając
między innymi za spółtowarzyszy Zygmun-
ta Krasińskiego, Konstantego Gaszyńskie-
go, Leona Kubieńskiego, z którymi go ści-
sła łączyła zażyłość. W roku 1827 uzy-
skawszy patent dojrzałości, zapragnął po-
święcić się górnictwu i hutnietwu; uległ
atoli namowom ojczyma swego D-ra Kow-
szewicza, lekarza sztabowego 4-go pułku
piechoty liniowćj i zapisał się na wydział
lekarski uniwersytetu aleksandrowskiego.
Bohaterski ruch narodowy, 1831 r. tak
w skutkach swych nieszczęśliwy zastał Szo-
kalskiego czteroletnim uczniemmedycyny;
przyjmuje w nim udział gorącego serca
młodzieniec, a pod gradem kul, opatrując
rannych, dał dowody niezwykłego poświę-
cenia i odwagi. Ozdobiony złotym krzy-
żem Virtuti militari udał się Szokalski
z korpusem Rybińskiego na przymusowe
tułactwo. Zaskoczony tyfusem nie mógł
podążyć wraz z innymi do Francyi, osiadł
w Niemczech i od maja 1832 r. dopelniał
wiadomości lekarskich w uniwersytecie
giesseńskim. Złożywszy świetnie egzamina,
w r. 1884 osiągnął tamże stopień doktora
medycyny, chirurgii i akuszeryi. Dwa lata
następne doskonalił się w sztuce lekarskićj
na uniwersytetach w Heidelbergu i Witrz-
burgu. Gdy w Hessyi, z powodu zaślubin
cesarza Aleksandra II z córką elektora,
pobyt Polaków nie mile był widziany,
zmuszony był Sz. szukać dla siebie nowój
siedziby. Opatrzony rekomendacyą prof.
Walthera udał się do Paryża z zamiarem
objęcia asystentury w klinice prywatnćj
prof. Sichela, którego pomocnik Dr. Can-
statt w owym właśnie czasie powolany zo-
stał na katedrę do Erlangenu. Zaraz po
przyjeździe do Francyi spotkał naszego tu-
lacza smutny zawód: władza nie chciała mu
uznać niemieckiego doktoratu ani odbytych
za granieą studyów. Pelniąc prywatnie
obowiązki pomocnika Sichela, uczęszczał
Sz. spółeześnie do szkoly lekarskiój paryz-
kićj a w r. 1839 mial sobie przyznany po-
wtórnie stopień doktora medycyny w sto-
licy Francyi. Opuścił wówczas klinikę
Siehela i rozpoczął prywatne wykłady of-
talmologii. Niezależnie od zajęć swego po-
wołania, jako lekarz dobroczynności 7-g0
okręgu Paryża, jako lekarz szkoly bati-
gnolskićj i zakładu wychowania panien
(utrzymywanego kosztem ks, Czartorys-
kiój, w którym matka jego była przełożo-
ną), rzucił się Sz. w wir pracy naukowo-

32
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literackićj: swe liczne a cenne artykuły
umieszczał w Grazette des hópitaux, |Union
módicale, Archives gónórales de módecine,
Revue módicale, Annales d'oculistique,
Archives de la socićtćó módicale de Grand.
Z niemieckich pism ówczesnych znajduje-
my prace Szokalskiego w Annalen der
physiologischen Heilkunde i w Prager
Vierteljahrschrift. W tymże czasie redago-
wał lącznie z Furnarim czasopismo: IKseu-
lape. Przekonany, że jedną z najpotężniej-
szych dźwigni umiejętności są stowarzy-
szenia naukowe, powziął myśl i doprowa-
dził do skutku w r. 1644 założenia towa-
rzystwa, mającego na celu zjednoczenie
dwóch różnych podówczas kierunków me-
dycyny francuzkićj i niemieckićj. Sz. był
pierwszym prezesem rzeczonego towarzy-
stwa; późnićj zastąpił go Karol Vogt, które-
mu pisma niemieckie niesłusznie przypisu-
ją zasługę założenia tego towarzystwa.
W roku 1848 przeniósł się Sz. do gór-
nój Burgundyi, objął obowiązki lekarza
przy budowie drogi żelaznćj lyońskićj
a zarazem ster szpitala Alice Sainte-Reine,
W ciągu pięcioletniego tam pobytu Sz.
nie jedno cenne zebruł spostrzeżenie, któ-
róm się dzielił z szerszą publicznością
lekarską. W tym czasie powołany został
na katedrę oftalmologii na wszechniey ja-
giellońskićj; przedstawienie atoli sena-
tu akademickiego nie zostało przez rząd
austryacki uwzględnione, ubiegał się więe
znów o to zaszczytne stanowisko drogą
konkursuiw tym celu napisał rozprawę:
„O wpływie usposobień na formy zapalne
oka.* Ohlubne przedstawienie Rady uni-
wersyteckićj niestety znów nie zyskało za-
twierdzenia rządu austryackiego. W r. 1853
wrócił Sz. do rodzinnego miasta; poddał się
po raz trzeci egzaminowii uzyskał od Rady
lekarskićj stopień doktora medycyny.
Wkrótce został mianowany lekarzem kon-
sulentem w instytucie oftalmicznym war-
szawskim, następnie lekarzem ordynują-
cym a nakoniec w czerwcu 1858 r. na-
czelnym lekarzem tego zakładu i na tym
urzędzie dotąd pozostaje. Po założeniu
akademii medyko-chirurgicznój powołany
został do wykładu fizyologii; z początkiem
1861 roku otrzymał katedrę oftalmologii
i otiatryki, Wlatach 1865 — 1868 był
członkiem Rady lekarskićj królestwa. TLi-
czne towarzystwa naukowe zaszczyciły go
przyjęciem do swego grona, a mianowicie:
Socićtć des Sciences naturelles de Bruges
(r. 1839), S. des Sciences Módicales et Na-
turelles de Bruxelles (r. 1840), S$. Módico-
Chirurgicale de Bruges (r. 1840), 8. de Mó-
decine de Gand (r. 1840), S$. de Módecine
d'Anvers (r.1841), 8. de Ściences Módicales

Szokalski.

et Naturelles de Malines (r. 1841), Gre-
sellschaft fiir Natur und Heilkunde zu Dres-
den (r. 1842), Socićtć Módico-Pratique de
Paris (r. 18642), S$. de Módecine pratique de
Montpellier (r. 1642), Societas Medica Ro-
terodamensis (r. 1842), Socićtć Medicale de
Dijon (r. 1848), Verein Deutscher Aerzte
in Paris (r. 1814), Societć Módicale du
Temple a Paris (r. 1844), Societas Littera-
ria Antiquissimae Studiorum Universitatis
Oracoviensis (r. 1545), Budapesti Kiralyi
Orvosegyesiilet (r. 1845), Socićtć de Móde-
cine de Strasbourg (r. 1845), $. de Mćdecine
de Lyon (r. 1646), Aerztlicher Verein zu
Miinchen (r. 1846), Acadómie des Scienees,
Arts et Belles lettres a Dijon (r. 1840),
Verein Hessischer Aerzte zu Darmstadt
(r. 1854), Caesarea Leopoldino - Carolina
Academia Naturae Ouriosorum (r. 1857,
z przydomkiem Woolhausius), Towarzy-
stwo lekarskie wileńskie (r. 1360), Tow. le-
karzy podolskich (r. 1862), Ophthalmolo-
gische Gesellschaft in Heidelberg (r. 1863),
Kawkazkoje Miedicinskoje Obszczestwo (r.
1868, członek honorowy), Tow. lekarzy lu-
belskich (r. 1875, eztonek honorowy), Tow.
lek. płockich (r. 1875, członek honorowy),
Tow. lek. kaliskich (r. 1879, członek hono-
rowy), Tow. lek. krakowskie (r. 1879, ezło-
nek honorowy), Tow. przyjaciół nauk po-
znańskie (r. 1580. członek honorowy), Spo-
lek teskych lókati v Praze (r. 1883, ezłonek
honorowy), po utworzeniu Akademii umie-
jętności w Krakowie Sz. został wybranym
na członka przybranego tój insty tucyi na-
ukowćj, najpoważniejszćj w Polsce; oprócz
tego od czasu przybycia do Warszawy jest
jednym z najczynniejszych członków, a od
r. 1857 sekretarzem. stałym "Tow.. lekac-
skiego warszawskiego, jego to zabiegom
w znacznój części zawdzięcza Towarzystwo
rozwinięcie się pośród niego kierunku
prawdziwie naukowego, jak również za-
prowadzenie posiedzeń biologicznych (od r.
1879), w których oprócz lekarzy także
i przyrodnicy przez Towarzystwo zaprosze-
ni czynny udział mieć mogą. W kwietniu
r. 1879 obchodzono uroczyście 25-letniju-
bileusz działalności Sz. w Instytucie oftal-
micznym, a w dniu 16 listopada 1882 roku
uezezono trudy jego przez lat 25 podejmo-
wane dla Tow. lekarskiego: na urzędzie se-
kretarza stałego, przy czóm wręczono mu
dyplom na członka honorowego, orazza-
wieszono w sali posiedzeń portret jego, pę-
dzla Horowitza. W roku bieżącym (1884)
mija 50 lat od doktoryzacyi Szokalskiego,
z powodu rocznicy tój spotkała go zaslużo-
na owacya w czasie zjazdu lekarzy i przy-
rodników polskich w Poznaniu, a Towa-
rzystwo lekarskie warszawskie gotuje się,
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by na jesieni r. b. w godny i uroczysty
sposób uczcić szanownego Jubilata.
De facie hippoeratiea. Diss, inaug. pro gradu doe-

toris in universitate Giessensi. Giessen, 1834.
De Fophthalmie póriodique chez Fhomme. (Anna-

les d'ophthalmologie et de ginecologie de Florent
Qunier. Bruxelles, 1837, Vol. I).
La diplopie unioeulaire ou la double vision d'un

oeil. Diss. inaug. 4 luniversitóć de Paris. Paris,
Rignoux, 1839, w 4-ce, str 38, 1 tabl.

Untersuchungen iiber das typhóse Fieber der klei-
nen Kinder. (Zeitschrift f. Kinderkrankheiten, 1840).
Sur les tumeurs innćes qui contienent les dćbris

de foetus. (Archives gónćrales de módecine. Pawis,
1840).

£Essai sur les sensations des eouleurs dans Pótat
physiologique et pathologique de Poeil. Paris et
Bruxelles, 1840, w 8-ce, str. X, 261.

Toż, drugie wydanie. Paris et Bruxelles, 1841.
Toż samo po niemiecku pod tytułem: Ueber die

Empfindungen der Farben in physiologischer uni
pathologischer Hinsicht. Giessen, 1842, w 8-ce, str.
VII, 192 i 4.
De Tinfluence des museles obliques de I'oeil sur

la vision et de leur paralysie. (Annales de la s0-
ciótć módicale de (łand, 1840, w 8-ce, str. 28,
1 tabl.).

Toż, w osobn. odb. Głand, 1840, w 8-ce, str. 28.
Sur Femploi thórapeutique et hygićnique des lu-

nettes et des eonserves. (Examinateur módical Pa-
ris, 1842).

Toż, w osobn. odb. Paris, Germer Baillidre, 1842,
w 8-ce.
Von dem Gebrauch der Augengliser in therapeu-

tischer und hygieniseher Hinsicht. (Prager Vier-
teljahrschrift, 1842).
Von der Abtragung des Pterygiums vermittelst

der Ligatur. (Archiv fiir physiolog. Heilkunde,
1843).
Compte-rendu de 12 opórations de la pupille ar-

tificielle. (La Revue medieale de Paris, 1844)
De la spócificitć dans les ophthalmies. (Gazette

módicale, 1844).
Von den Triibungen der Hornhaut in histologi-

scher Hinsicht mit Bezug auf Augenpraxis. (Archiv
der physiologischen Heilkunde von Roser und Wun-
derlich, 1844).
De la plique polonaise dans Tótat aetuel de la

science. Mómoire prósentć A la Societó módieo-pra-
tique de Paris. Paris, 1844, w 8-ce, str. 68.

[Toż samo po niemiecku pod tytułem: Der Weich-
selzopf in dem gegenwirtigen Zustande der Wis-
senschaft. (Archiv f. physiolog. Heilkunde, 1845).
De la strueture du eristallin dans Voeil. Mómoire

prósentć A la Socićtć módieale de Gand. (Annales
de la societć de Gand. 1845).
Neun Briefe iiber den medicinischen Kongres in
e im Jahr 1845. (Arehiv f. physiolog. Heilkunde,

1845).
Briefe iiber die Hospitiler und Wohlthitigkeits-

anstalten in Paris im Jahr 1845. (Arehiv f. phy-
siolog. Heilkunde von Rosen und Wunderlieh, 1846).

Demonstrations cliniqnes des maladies congónitales
et acquises de Poeil humain et de ses annexes.
Edition francaise de Touvrage allemand de Fr.
d'Ammon. Paris et Berlin, 1846. Przy tóm atlas
z 55 tabl.
Das Abschaben der Hornhautfecken. (Archiv f.

ak, Heilkunde von Roser und Wunderlich,
1847).
Sur la structure des staplylomes.

1847).
O zasadach organicznych przyszłćj polskićj spo-

łeczności. Paryż, 1847, w 8-ce, str. 16.

I
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Das Anpassungsyermógen des Auges vom patho-
(Archiv

der physiolog. Heilkunde von Roser und Wunder-
lich, 1848). ę

Ueber das Wechselfieber mit langen Perioden.
(Arehiv f. physiolog. Heilkunde von Roser und Wun-
derlich, 1848).

Briefe iiber die Behandlung .chronischer Augen-
entziindungen. (Allgemeine Berl. med. Central. Zei-
tung Mirz, 1848). 2 y

Erschlaffung der Zwischenwirbelkórper u. der Li-
gamente der Wirbelsiiule. (Tamże, 1848).
Von den Hiihneraugen Druckbeulen und sonstigen

pathologischen Druckprodukten der Fiisse. (Tamże,
1848).
Ueber den Kinfluss des fiinften Nervenpaares auf

das Sehvermógen. (Archiv f. physiolog. Heilkunde
von Roser und Wunderlich im Jahr, 1849).
Qompte rendu du service de chirurgie A Vhópital

dAliee St. Reine en Bourgogne pour Fannóe, 1849.

Von den Eiteransammlungen in der Fossa iliaca
interna. (Zeitung f. Medicin und Medicinalreform.
Nordhausen May, 1849).

Ueber den chirurgischen Grebrauch des Collodiums,
(Tamże, 1849).
" Von dem Kinfluss der Sitten auf den Gesundheits-
zustand der Franzosen. (Tamże, Kwiecień, 1849).
Von den Fettbriichen und dem Fettgeschwiilsten.

(Archiv f. physiolog. Heilkunde, 1849). ;
Von der Anisthesie und Hyperisthesie bei den

hysterischen Frauen. Praga, 1849.
O wyborie i upotrieblenii oczkow w gigieniczes-

kom itierapiewticzeskom otnoszeniach. Sankt-Peters-
burg, 1849, w 8-ce.

Volksmedicin und Volksirzte. (Zeitung f. Medicin
und Medicinal-Reform Nordhausen, 1850).

Finiges iiber den Krebs der Brustdriise.
1850).
Von der Grundbedingungen jeder Medicinal-Ord-

nung. (Tamże, 1850). .

Ein seltener Fall vom Hydrarthrus im Schulter-
gelenke. (Archiv f. physiolog. Heilkunde, 1851).
O wpływie usposobień na formy zapaleń oka.

(Roczn. tow. nauk krak., T. VI, Posz. 2-gi, 1851, str.
68—112). i

Toż, w osob. odb. 1852.
O złamaniach obojezyka i ich leczeniu przez pod-

parcie ramienia. (Tamże, 1852, str. 429—440).
De Pusage physiologique des poiles sur la peau

de Fhomme et de Finfluence de leur suppression
sur la santó. (Mómoire prósentć A Facadómie d. mó-
decine de Paris), (Bulletin de l'acadómie, 1858).
(U'union módicale, 1854, str. 39).

Trois observations au sujet des uleórations can-
cereuses sur le dos de la main. Mómoire prósentć A Fa-
eadómie de Módecine de Paris. (Bulletin de FAcadó-
mie 9 Aout, 1853). (L'union mćd., 1853, str. 407)

Observation d'un cas de glueosurie A la suite
d'une lósion traumatique de la tóte. Oomnmuniquć
a FAcademie de módecine de Paris. (Bulletin d. cette
acadómie sćance de 21 Avril 1858).

Sur la rotation de Foeil autour de son axe. (Ob-
seryation). (Gaz. d. hóp., 1858, Nr. 53, 60).

Lettre A M. Larrey: Sur Pabrasion de la cornóe
transparente de Foeil. (Tamże, 1858, Nr. 55).

Sur la eauterisation externe des paupióres avec
nitrate Wargent dans le traitement des conjonćtivi-
tes. Oommunieation A FAcadómie de módecine de
Pavis. Bulletin de cette acadćmie, (Sćance 27 Octo-
bre 1858). ś
O wyskrobaniu plam z błony rogowój oka. (Tyg.

lek., 1858, Nr. 40). :
O skutku leczenia dziewięciu złamań obojczyka

przez podparcie ramienia, (Tamże, 1853, Nr. 44, 45).

Oza: 32*

(Tamże,
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Listy o patrzeniu czyli macaniu okiem w stanie
zdrowia i choroby do prof. Majera w Krakowie.
(Tamże, 1853, Nr. 48, 49,52. 1854, Nr. 2,6, 10, 11,
c 38, 36, 41, 44, 46, 47. 1855, Nr. 11, 12, 25 — 27,
).
"Toż, w osobn. odb. Warszawa, nakł. Natansona,

1856, w 8-ce, str. 130, III.
Von den Gehirnorganen des Sehvermógens mit

Riicksicht auf Cerebralstórungen der Gesichtsfune-
tionen. (Prager Vierteljahrschrift, 1854).

Postrzeżenia kliniczne w Instytucie oftalmicznym
Zakładu ks. Edwarda Lubomirskiego. Zawierają:
1) O zadraźnieniu oka zwróconemi ku niemu rzęsami
io ich zniszczeniu przez krwawe operacye lub roz-
palone żelazo. 2) Wyskrobanie plam z błony rogo-
wój. 3) Narośl właściwój budowy na powierzehni
oka. 4) Widzenie przedmiotów w zmniejszonych roz-
miarach. (Pam. tow. lek. warsz., T. XXXII, 1854,
str. 46).
_Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. Orgelbranda,

1854, w 8-ce, str. 26.
Postrzeżenia kliniczne w Instytucie oftalmicznym

Zakładu ks. Edwarda Lubomirskiego. Zawierają:
1) Trachoma błony łącznój. 2) Neuroma w nerwie
optycznym. 3) O widzeniu przedmiotów w swojóm
własnóm oku. (Tamże, 1855, T. XXXIII, str. 106).
O stanowisku mikroskopii i chemii w praktycznój

medycynie. (Tamże, 1855, T. XXXIV, str. 9).

Kilka rozdziałów z ogólnej patologii i terapii oka.
Zawierają: 1) O różnicach indywidualnych w przy-
rządzie wzrokowym. 2) O ehorobliwych usposobie-
niach organów wzrokowych. 3) O zapaleniu organów
wzrokowych w ogólności i o ich leczeniu. 4) O kom-
binacyach chorób oka z chorobami innych organów.
(Tamże, T. XXXIV, str. 212).

Rzut oka na czynności lekarskie w Instytucie
oftalmicznym warsz. w ciągu siedmiu ostatnich mie-
sięcy. (Tyg. lek., 1855, Nr. 4, 6, 7).

Czynności lekarskie w Instytucie oftalmicznym ks.
Lubomirskiego w ciągu r. 1855. (Tamże, 1856, Nr.
6; 4,» 1).
Apopleksya błony siatkowej. (Tamże, 1856, Nr. 14).
O działaniu belladony na źrenicę. (Tamże, 1856,

NA 1:
List Sz. do redakcyi Tyg. lek. o kołtunie. (Tamże,

1856, Nr. 1 .
O sztucznem rozmnażaniu i chodowaniu pijawek.

(Tamże, 1856, Nr. 20, 22—24, 27, 28, 30—32, 47—52.
1857, Nr. 2—9).

Toż, w osobn. wyd. Warszawa, nakł. Natansona,
1857, w 8-ce, str. 160, drugie wydanie w r. 1860.
Studya chirurgiczne ze szpitala Alice Sainte Reine

w Burgandyi. (Pam. tow. lek. warsz., T. XXXVI,
1856, str. 232. T. XXXVIII, 1857, str. 119).
O ropniach w zatoce biodrowój wewnętrznćj. (Tam-

że, T. XXXVI, 1856, str. 240).
Przepełnienie synowią stawu ramieniowego (Hy-

drathrus in artieulatione braehii. (Tamże, T. XXXVI,
1856, str. 263).

Kilka spostrzeżeń i uwag nad rakiem w piersi ko-
biecćj. (Tamże. T. XXXVI, 1856, str. 271),
O owrzodzeniach rakowatych na grzbiecie ręki.

(Tamże, T. XXXVIII, 1857, str. 119).
O kiłach tłuszczowych i o nagromadzeniach tłusz-

czu naśladujących kiły. (Tamże, T. XXXVIII, 1857,
str, 125).

wiadectwo Szekspira za kołtunem.
1857, Nr. 11).

Rhinoplastiea u szczura. (Tamże, 1857, Nr. 12).
Czynności lekarskie w Instytucie oftalmicznym ks.

Lubomirskiego w warsz. (Tamże, 1857, Nr. 16).
Sprawozdanie z rozprawy o braku wrodzonym

otworu odbytowego, przedstawionćj Tow. lek, warsz.
p. Krajewskiego z Hrubieszowa. (Tamże, 1858, Nr. 22).

(Tyg. lek.,
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Kilka przypadków fantazyjnych objawów wzroko-
wych u ociemniałych. (Tamże, 1858, Nr. 38).
O duchu panującym w praktyce lekarskićj u nas

iza granieą, ze względu na nasze obecne położenie.
Rozprawa czytana na posiedzeniu publiez. Tow. lek.
warsz. (Pam. tow. lek. warsz., T. XLI, 1859, str. 28).

Fizyologia wykładana w warszawskiej medyko-
chirurgicznój Akademii przez prof... r. 1859/60,
w 4-66, str. 811. Kurs litografowany.
Rak oczodołu. (Pam. tow. lek. warsz., T. XLIII,

1860, str. 308).
Nowe metody operowania katarakty.

XLIV, 1860, str. 126). —.

Sprawozdanie z dzieła Hirschfelda p. t. .„.Układ
nerwowy i przyrządy zmysłowe. (Tamże, T. XLV,
1861, str. 269).
Fantazyjne objawy zmysłowe. T. I, Sny, widzenia

i przywidzenia. Kraków, Friedlein, 1861, w 8-ce, str.
LXVIII, 450. T. II, Senne marzenia. (Tamże, 1863,
str. LV, 450.
Guz rakowaty nerwu wzrokowego. (Pam. tow. lek.

warsz., T. XLVII, 1862, str. 20, 91).
Zależność zawrotu głowy od zboczeń w czynności

mięśniów ocznych. (Tamże, T. XLVII, 1862, str. 351).
Gruz melanotyczny gałki ocznój. (Tamże, T. XLVIII,

1862, str. 72).
Wpływ promieni widma słonecznego na oko. (Tam-

że, T. XLVIII, str. 409). -
Konieczność zaprowadzenia w Warszawie oglę-

dzin pośmiertnych w celu sprawdzania zgonów. (Tam-
AT. XLVIII, 1862, str. 75. T. LXXII, 1876, str.
44).
Obliczenie porcyi żywności potrzebnój dla miesz-

kańców Warszawy najeden dzień. (Tamże, T. XLVIII,
1862, str. 217).
Nerwoból powieki górnćj. (Tamże, T. XLIX, 1863,

str. 492).
A wpływie zimna na oko. (Tamże, T. L, 1863, str.
199)
Tętniak w oczodole. (Tamże, T. L, 1868, str. 141,

146, 149). -
Wyłuszezenie guza poshodzącego z przerostu gru-

czołu łzowego. (Tamże, T. L, 1868, str. 147).
Leczenie zawinięcia rzęs (trichiasis); odmiana ope-

racyi Celsa. (Tamże,.T. L, 1868, str. 305).
Sprawozdanie z czynności Tow. lek. warsz. w la-

tach 1861 i 1862, opracowane łącznie z Kuleszą i St.
Janikowskim. (Tamże, T. L, 1868, str. 260).

Skutki fizyologiezne podwiązania tętnicy szyjowćj
wspólnój u człowieka. (Tamże, T. L, 1868, str. 297).
Nastawianie wysilne oka do dalekich odległości.

(Tamże, 1864, T. LI, 1864, str. 150, 154, 414).
Ruchy mięśnia obrączkowego powiek. (Tamże, T.

LI, 1864, str. 151).
Ruchy powiek niezależne od woli. (Tamże, T. LI,

1864, str. 151, 154).

Choroba Basedowa (struma exophthalmieum).
(Tamże, T. LI, 1864, str. 154, 414).

Działanie wyciągu kalabarskiego na oko. (Tamże,
T. LI, 1864, str. 425).
Rdzeniak siatkówki. (Tamże, T. LII, 1864, str. 273).
Aneurysms traumatieum diffusum in der Augen-

hóhle. (Klinische Monatsblitter fiir Augenheilkunde
vom Zehender, 1864, str. 427).
Von der eleetrisch-gymnastischen Behandlung der

Augenmuskelparesen. (Tamże, 1865, str. 226—236).
Glioma malignum retinae, (Tamże, 1855, str. 396

do 406).
Papilliome de la eornóe. (Annales Woeulistique,

1865).
ZO eliniques. (Tamże, 1865, 9 ser. IV, str.

209). :
Tony mięśniowe. (Pam. tow. lek. warsz., T. LLEI,

1865, str. 267).

Ą

(Tamże, T.
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Wspólne umiejscowienie środka ruchu gałki oka
i skrzyżowania linij kierunkowych. (Tamże, T. LIII,
1865, str. 269).
Nowy fotometr (do mierzenia wrażliwości siatków-

ki na Światło własnego pomysłu). (Tamże, T. LILI,
1865, str. 261).

Działanie fizyologiczne kuravy. (Tamże, T. LIII,
1865, str. 462). 3
O częstych u nas skaleczeniach przy użytku ma-

chin rolniczych oraz o ich następstwach. Sprawo-
zdanie w imieniu komitetu wyznaczonego przez To-
warzystwo w celu zbadania rzeczonych obrażeń
oraz obmyślenia zaradczych środków. (Tamże, T.
LIV, 1865, str. 3).
, Dwa przypadki zatrucia ehloroformem w szpitalu
Ś. Ducha. (Tamże, T. LIV, 1865, str. 446)

Krwotok z mięska łzowego. (Tamże, T. LV, 1866,
str. 433).

Lekarze w Królestwie Polskićm. (Klinika, 1666,
str. 1—93).

Instytut oftalmiczny warszawski.
str. 33—39).
O statystyce chorób ocznych zebranej w ciągu

lat 10 w Instytucie oftalmieznym warszawskim.
(Tamże, 1866, str. 57—61).

(Tamże, 1866,

O złogach woszezkowych w nszach—wykład kli-
niezny—zebrany przez Złobikowskiego. (Tamże, 1866,
str. 81—87).
Rys historyczny Tow. lek. warsz. (Tamże, 1866,

str. 128—132, 141—147, 159—163, 174—180).
O ruchach małżowiny ucha i powstawaniu wra-

żeń podmiotowych podezas faradyzacyi ucha. (Pam.
tow. lek. warsz. T. LVI, 1866, str. 418).

Qystieereus umiejscowiony w ciele szklistóm. (Tam-
że, DT. LVIII, 1867, str. 343).
O zboczeniach w nerwie wzrokowym w skutku

cierpień mózgu. (Klinika, 1867, str. 249—261).
Trzeszczenie w uszach chorego dające się słyszeć

otaczającym. (Tamże, T. II, 1867, str. 177—182).
Roztrzygnięcie pytania, czy śmierć przez powie-

szenie była skutkiem samobójstwa, czy też przez
inną osobę popełnionój zbrodni. (Dodatek do Kliniki,
T. I, 1867, str. 273—302).

Ciało obce w oku (kawałek żelaza znacznej wiel-
; 190) (Pam. tow. lek. warsz., T. LIX, 1868, str.

Zniknięcie bez Śladu leucomatis, powstałego po
owrzodzeniu i przedziurawieniu rogówki. (Tamże, T.
LX, 1868, str. 262).
Staphyloma pellucidum conieum. (Tamże, T. LX,

1868, str. 321).
Sprawozdanie z dzieła Taczanowskiego „Rys prak-

tyczny otiatryi.* (Tamże, T. LXII, 1869, str. 461).

Podraźnienie nerwu wzrokowego na sobie samym
obserwowane. (Tamże, T. LXII, 1869, str. 518).
Wykład chorób przyrządu wzrokowego u czło-

wieka. Warszawa, druk. Ungra, T. I, 1869, w 8-ce,
str. LX, 422. T.II, 1870, str. VIII, k. 1 i k. 2, str.
484, str. VIII, 10 i k.1 i 370 drzeworytów. Ocenił
Jodko w Gaz. lek., T. X, 1871, str. 536.
Podwójne słyszenie. (Pam. tow. lek. warsz., T.

LXII, 1870, str. 2).
Glioma bulbi oeuli u dwojga dzieci jednój rodziny.

(Tamże, T. LXIII, 1870, str. 63).
Phosphene besonderer Art. Aus dem Polnischen.

(Klin. Monatsbl. f. Augenheilkunde 1870, str. 146
do 140).

„, Qysta dermoidalna w oczodole. (Pam. tow. lek.
warsz., T. LXV, 1871, str. 61).

Zawrót niezupełny (choremu zdaje się, że. przed-
mioty znajdujące się po lewój stronie są na pra-
wój i odwrotnie. (Tamże, T. LXV, 1871, str. 66).
Sareoma medullare bulbi oeuli u osoby zimarłćj

na mięsaka wątroby. (Tamże, T. LXVI, 1871, str.59),
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Tatuowanie plam na rogówce. (Tamże, T. LXVI,
1871, str. 119).
O uszkodzeniach ciała powstających z nieostroż-

nego obchodzenia się z machinami rolniczemi. (Tam-
że, T. LXVII, 1872, str. 60).
O jedności sił w naturze. (Tamże, T. LXVII, 1872,

str. 228).
: > fugax. (Tamże, T. LXVII, 1872, str.
18).
Rys historyczny Tow lek. warsz.

LXVIII, 1872, str. 337, 928),
ś aks katarakta. (Tamże, T. LXVIII, 1872, stw.
90).
Ospa rodnia u dziecka przed rokiem szczepionego
a ospy ochronnój. (Tamże, T. LXVIII, 1872, str.

d

(Tamże, T.

Śmierć w skutku usiłowań wydobycia z ucha
ciała obcego. (Gaz. lek., T. XII, 1872, str. 65—68).

Uczenije o głaznych bolezniach. (Przekład stu-
dentów Uniw. moskiew. pod kierunkiem prof. Woj- ,
nową. Moskwa, druk. Bachmatiewa, 1873, w 8-ce).

Toż, przekład na niemieckie p. asystenta przy prof.
Fórsterze we Wrocławiu, 1873.

Zranienie obu gałek od tyłu wystrzałem z rewol-
weru. (Pam, tow. lek. wawsz., T. LXIX, 1873, str.
2 225,

Skrzywienia w stawie paluchowo-stopowym. (Tam-
że, T. LXXI, str. 212, 217).
Odezyn źreniey na światło pomimo zupełnój utra-

ty wzroku. (Tamże, T. LXXI, 1875, str. 511). -
O skrzyżowaniu nerwów wzrokowych. (Tamże, T.

LXXII, 1876, str. 117).
Pot wonny. (Tamże, T. LXXII, 1876, str. 316).
Raptowne siwienie włosów. (Tamże, T. LXII,

1876, str. 370).
Ogrzewanie i wentylacya szpitala w Kaliszu. (Tam-

że, T. LXII, 1876, str. 602). ; ?
Słowo o zasługach Jędrzeja Śniadeekiego. (Tam-

że, T. LXXII, 1876, str. 457).
Głos w sprawie drukowania w Pamiętniku roz-

praw nadsyłanych do Towarzystwa podniesiony p.
Sz na posiedzeniu 6 czerwca 1876 r. (Tamże, T.
LXXII, 1876, str. 442). ć
Obecny stan wiedzy o skrzyżowaniu nerwów wzro-

kowych. (Medycyna, 1876, Nr. 7).
Obeeny stan wiedzy o tak zwanym półpaścu oczno-

twarzowym (Herpes Zoster - ophthalmo-facialis).
(Tamże, 1877, Nr. 1).
O wilgoci w mieszkaniach. (Pam. tow. lek. warsz.,

T. LXXIII, 1877, str. 135—186).
O amuletach czaszkowychi trepanacyi kości czasz-

kowych w czasach przedhistorycznych. (Tamże, T.
LXXII, 1877, str. 480—486).

Torbiel mięska łzowego. (Tamże, T. LXXIII, 1877,
str. 549—550).
O wymianie gazów w powierzchownych warstwach

ziemi. (Tamże, T. LXXIY, 1878, str. 553—537).
: O Witelionie. (Tamże, T. LXXVII, 1878, str. 53
o 50).
O insolacyi budynków. O lutowaniu trumien meta-

lowych w grobach familijnyeh. (Tamże, T. LXXVII,
1878, str. 590—592).

Pojęcie w starożytności i w wiekach średnich oka
i widzenia, (Medycyna, 1878, Nr. 7).

Zniknięcie długowzroczności w starości, (Tamże,
1878, Nr. 34).

Zatkanie przewodu usznego zewnętrznego i następ-
cze tegoż objawy. — Szczególne cierpienie rogówki.
(Pam. tow. lek. warsz., T. LXXV, 1879, str. 223
do 224). ,
Choroby oezu przy ospie. (Tamże, T. LXXV, 1879,

str, 245—246).
O źródłach doskonalenia się naszych zmysłów,

(Tamże, T. LXXV, 1879, str. 270—278).

Ż: >
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Zapalenie dyfterytyczne oczu. (Tamże, T. LXXVI,
1880, str. 409—414, 434—489, 440—443),
Sprawy szpitalne. (Korespondencya), (Medycyna,

1880, Nr. 10).
Tytoń i hygiena palących. (Pam. tow. lek. warsz.,

T. XXVII, 1881, str. 223—224, 375—376).
Skutki podrażnień pnia nerwu wzrokowego. (Przegl.

lek., ae 33). k ; 5 odwala
Niezwykły przypadek przyrostu powieki górnćj do

gałki akcj (symblepharon). (Medycyna, 1882, Nr. 9).
Miejscowa chwilowa nadezułość siatkówki. (Pam.

tow. lek, warsz., 1882, str. 446).
O wpływie kołysania na ustrój niemowląt. (Tam-

że, 1882, str. 666).
Zmiany dostrzegane w ostatnich czasach w kazui-

styee oftalmicznćj. (Tamże, 1882, str. 424).
O obrażeniu oka kwiatem siarczanym. (Prot. pos.

tow. lek. warsz. 16 stycznia 1888).
Pogadanki hygieniczne. (Tyg. illustr., Ser. II, T.

TX, 1872, str. 43, 56, 68, 86).
Noga i obuwie. (Tamże, Ś. II, T. X, str. 11, 95, 118).
Palenie zwłok ludzkich. (Tamże, S. II, T. XIV,

1874, str. 283).
Towarzystwo lekarskie warszawskie. (Tamże, $.

II, T, LL, 1876, str. 72, z ryeinami domu i sali po-
siedzeń Tow.).

Stanowisko naukowe Ciołka (Vitelliona) w średnio-
wiecznćj optyce. (Ateneum, T, ŁV, 1877, str. 379 i 554
z ryciną).
Wpływ tytoniu na organizm zwierzęcy, oraz hy-

giena palących. (Tamże, T. XIII, 1882, str. 322—338),
Pod prasą znajduje się dzieło mające obejmować

około 400 stron w 8-ce, p. t. Początek i rozwój umy-
słowości w przyrodzie.
„Lyciorysy Szokalskiego znajdują się: w Tygodniku

"illustr. 1871, Nr. 189. (F. Sulimierski), w Tyg. powsz.
1879, Nr. 23 (Prof. Łuczkiewiez) oraz w dziełku J.
Talki (ob.), o działalności jego pisali J. Talko
(Kłosy, 1879, Nr. 728) i S. Kośmiński (Biesiada
liter., 1879, Nr. 178).

Szopowicz Henryk Eustachy, ur. w Kra-
kowie 1814 r., ukończywszy nauki lekar-
skie w rodzinnóm mieście i promowany
tamże do stopnia doktora medycyny d. 27
lipca 1841 r., został następnie lekarzem
w Jarmolińcach na Podolu. Sz. znany jest
także,jako kompozytor muzyczny.

Vita Simonis Syrennii Saerani atque therapeutico
bibliographica illius medico-botanici operis Disqui-
sitio quam... in uniy... Jagiellonica ad eonsequenda
doetoris medieinae jura et honores seripsis H. E. 8...
Oracoviae, 1841, w 8-ce, str. 52.

Praktyka lekarska między ludem wiejskim i po-
słannietwo lekarza ludu. (Przyj. zdrowia, 1862,
Nr. 16).

Szostakowski Jakób, ur. r. 1845 w Trze-
mesznie, nauki szkolne odbywał w Trze-
mesznie i Poznaniu, medycyny słuchał
(1865 — 1869) w Wrocławiu, Wiurzburgu
i Berlinie.
Ueber atheromatóse Degeneration der Arterien bei

Nierenentziindung. Berlin, G. Lange, 1869, w 8-ce,
str. 82. Diss. inaug.

Szostakowski Tadeusz, wspierany przez T.
Czackiego, szkolne nauki ukończył w Mię-
dzyrzeczu wołyńskim. Uzyskawszy stopień
doktora medycyny w Wilnie, został profe-
sorem chemii w liceum krzemienieckićm.

Pieśni i anakreontyki. Warszawa, 1818, w 8-ce,
str. €Q.

Szopowicz—Sztam

* Szperk Edward.
;* Przyczynek do statystyki przymiotu u kobiet
w St.-Petersburgu. (Medycyna, 1879, Nr. 2—4). Po-
dał w streszczeniu Ed. Klink,

Szpilmann J.
Ueber das Verhalten der Milzbrandbaeterien in
RE (Zeitsehr. £. physiolog. Chemie, 1880, IV, str.
00).
ji la gangróne des organes gónitaux de la femme

dans la fiżvre typhoide. (Arch. gón. de mód. 1881.
Fevrier et Mars).

Spostrzeżenia dotyczące działania atropiny. (Gaz.
lek., 1881, str. 685—689, 717—720).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. Kowalew-
skiego, 1881, w 4-ce, str. 8.

Szpital dla bezpłatnego szczepienia ospy przy uli-
cy mostowój w Warszawie w r. 1768. (Gaz. lek., T.
XI, 1871, str. 160.

Szpitale warszawskie w końcu zeszłego wieku.
(Tyg. lek., 1859, Nr. 50, 51).

Szpręglewski Jan, rodem z Kalisza.
De F'emploi de Teau froide dans le traitement des

plaies aeeidentelles ou suites de grandes opórations.
Montpeliier, Julien, 1842, w 8-ce, str. 76. Those.

Szrant Wiktar. i
Przypadek do kazuistyki odmy piersiowćj. (Przeel.

lek., 1873, Nr. 47), s
Szreiber.
Metaloskopia. (Wędrowiec, 1878, str. 277).
Szrejber Ot., z Uciany.
Kilka uwag o operacyi pojedynczój* wargi zaję-

czój sposobem Nelaton'a. (Medycyna, 1881, Nr. 7).
Jodoform przy wilku. Gaz. lek., 1882, Nr. 27).

Sztam Antoni, ur. 18 listopada 1823 r.
w Lubuzi, około Kościana, do gimnazyum
uczęszczał w Szmiglu i Poznaniu; nauk le-
karskich słuchał od 1848 r. w Berlinie,
Wrocławiu a następnie w Wiirzburgu; sto-
pień doktora medycyny otrzymał w Wro-
cławiu d. 6 października 1852 r. Późnićj
zajmował się wykonawstwem lekarskićm
w Hęczycy. a
De strumae et eretinismi peryulgatione endemica

eorumque causis. Vratislaviae, Nischkowsky, 1852,
w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.

Anatomia i fizyologia piersi kobiecćj, Wyjątek
z klinicznego wykładu prof. Scanzoniego. (Tyg. lek.,
1859, Nr. 28, 29, 37). 5

Ogólne uwagi nad utrzymywaniem zdrowychi le-
czeniem chorych piersi. (Tamże, 1859, Nv. 39).

Notatki z praktyki. Słodkomocz. Rheumatismus
artieulorum acutus. Peri-et endocarditis. (Tamże,
1860, Nr. 18).
Dławiee u osoby dorosłćj. (Tamże, 1860, Nr. 26).
Zapalenie nerek. (Tamże, 1860, Nr. 32).
Kurcze żołądkowe (Gastralgia s. Cardialga. (Tam-

że, 1860, Nr. 38).
Wodowstręt (Hydrophobia). (Tamże, 1860, Nr. 52).
Dysplagia spastiea s. oesophagismus. (Tamże,

1860, Nr. 52).
O rozwolnieniu u małych dzieci. (Tamże, 1861, Nr.

28, 31, 32, 37, 38).
Rzadki ogląd pośmiertny. (Tamż*, 1861. Nr. 30).
Słów kilka o pleśniawkach u dzieci. (Tamże, 1863

Ni 29).
Oparzenie przez piorun. (Tamże, 1866, Nr. 40).
Cholera azyatycka w Łęczycy. (Tamże, 1866, Nr.

48).
Uwagi nad artykułem D-ra Czajewicza „opocząt-

ku i szerzeniu się cholery* umieszczonym w Nr. 819
Gaz. lek. (Tamże, 1867, Nr. 40).

,



Sztampke—Szwajcer.

Korespondencya z Łęczycy o eholerze. (Tamże,
1867, Nr. 44). :
Ospa prawdziwa po szczepieniu krowianką. (Tam-

że, 1868, Nr. 20—21).
Czarna śmierć—epidemia wieku XIV. (Dodatek do

Kliniki, T. II, 1868, str. 239—260).
Obłąkanie szybko przemijające (Mania transito-

via). (Klinika, T. IV, 1869, str. 341—345).

Sztampke F., z Krośniewice.
 Rozwinięta białaczka (leukaemia) z zejściem
w wyzdrowienie. (Gaz. lek., T. XXII, 1877, str. 49
do 51).

Sztuka leczenia chorób bydlęcych... albo traktat
zupełny sposobów utrzymywania koni w zdrowiu,
ich leczenie-i oddalenie chorób, którym podlegają
z wyrażeniem przyczyn symptomatów charaktery-
stycznych każdej chorobyi lekarstw najrychlejszych,
używać się mających w obozach,armiach, po miastach
i wsiach, z francuzkiego przełożona na język polski.
Wilno, u ks. Pijarów, 1804, w 8-ee, str. 112.
Sztuka zachowania zdrowia, ob. Chotomski Fer-

" dynand.

Szukiewicz Jan.
Choroba zagadkowa, panująca w powiecie Nowo-

Urieńskimw r. 1877. (Medycyna, 1879, Nr. 24—26).

Szule Ignacy.
Dissertation sur la pneumonie aiguć simple. Mont-

pellier chez Jean Martel ainć 1835, w 4-ce, str. 81.

Szule Józef, ur. 22 lutego 1842 r. w Cho-
ryniu w W. Ks, Poznańskićm, ukończywszy
gimnazyum w Ostrowie, przykładał się
(1862—1864) do nauk prawniczych w Wro-
eławiu, późnićj <tamże oddał się studyom
lekarskim; w r. 1866 wyjechał do Gryfii,
gdzie r. 1869 dyplom doktora medycyny
osiągnął.
Ueber Oberkiefer-Resection. Breslau, 1869, w 8-ce,

str. 30. Diss. inaug.

Szule Julian, wychowaniec Uniwersytetu
Dorpackiego, lekarz w szpitalu Św. Kazi-
mierza w Radomiu, Um. Ż1 lutego 1856 r.
w 55 roku życia.
O uleczeniu z empyemy za pomocą torakocentezy.

(Tyg. lek., 1852, Nr. 32).

Szulicki Ludwik, z Podola.
az dóviations spontanćes du genou. Montpellier,

Szuman Leon, ur. 13 listopada 1852 r.
w Kujawkach, w W. Ks. Poznańskióm, do
gimnazyum uczęszczał w Poznaniu, nauk
lekarskich słuchał w Wrocławiu i Stras-
burgu. Uzyskawszy w Wrocławiu dyplom
doktora medycyny 29 lipca 1876 r. i zło-
żywszy w r. 18/7 egzamen państwowy, na-
stępne dwa lata byl asystentem przy kli-
nice chirurgicznój wrocławskićj. W r. 1879
osiadł w Toruniu, gdzie dotąd zajmuje się
wykonawstwem lekarskióm.

Doświadczenia nad tymczasowóm i trwałóm zam-
knięciem światła naczyń po podwiązaniu i po aku-
presurze. (Pam. tow. lek. warsz., T. LXX, 1874, str.
345—408). Jest to tłomacz*nie rozprawy niemieckiój,
uwieńczonćj nagrodą w r. 1874 przez wydział lekar-
ski uniwersytetu wrocławskiego.

Die bósartigen ossificirenden Geschwiilste perio-
staleng und parostalen Ursprungs. Breslau, Grass,
Barth et C-nie, 1876, w 8-ee, str. 62. Diss. inaug.
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Beobachtungen iiber den „Cancer en cuirasse.
(Bresl. aerztl. Zeitschr., 1879, Nr. 4). Praca wspólnie
dokonana z D-rem Janieke.

Mittheilung eines Falles von longitudinaler sub-
cutaner Osteotomie des Femur. (Tamże, 1879, Nr. 8).
Tod in der Chloroformnarcose vor einer Blasen-

steinoperation. Oomplication mit Blasen und Magen-
krebs. (Deutsch. med. Wochenschr., 1879, Nr. 22).

Ein Fall von Resection eines grossen Theiles der
linken vorderen Thoraxwand. Heilung. (Deutsch.
Zeitschr. f. Chirurgie, 1879, Bd. XII, str. 370).

Amputatio mammae auf unblutigem Wege. (Cen-
tralblatt fiir Ohirurgie, 1880, Nr.40). Jest to opis
oryginalnćj metody operacyjnój.

Mittheilung eines Falles von Laparatomie bei
TIleus; manuelle Lósung der verschlossenen Darm-
stelle; Heilung. (Deutsche med. Wochenschrift, 1831,
NNORA:

Cięcie ścian brzusznych w celu ehirurgieznego
wyleczenia zamknięcia światła kiszki; wyzdrowienie.
(Gaz. lek., 1881, str. 209—217).
Przyczynek do leczenia ram mięśniowych i ścię-

gnowych. (Pam. tow. lek. warsz., '[. LXXVI, 1880,
str. 381—387).

Kilka słów o użyteczności termokaustycznego przy-
rządu Paquelina w praktyce prywatnćj. (Kronika
lekarska, 1880, Nr. 17).
Wstrzykiwanie roztworu soli kuchennój przy ostrój

niedokrwistości. (Gaz. lek., 1883, Nr. 22).
Przyczynek do nauki o tetanii po wycięciu gru-

czołu tarczowego. (Tamże, 1883, Nr. 52).
Toż, w osobn. odb. Warszawa, K. Kowalewski,

1884, w 8-ce, str. 5.
Jak można sposoby opatrywania ran przeciwgni|l-

ne zastosować najlepićj do zwykłćj praktyki lekar-
skiój i do leczenia ubogich chorych. Odczyt miany
na IV zjeździe lekarzy i przyrodników polsk. w Po-
znaniu. (Gaz. lek., 1884, Nr. 38—85).

Szumlański Alex.
De struetura renum tractatus physiologieo-anato-

mieus. Parisiis, 1778. 7 >
Toż, Argentorati. Lorenz et Seholz, 1782, w 4=ce.
Toż, Argentorati. J. GQ. Treuttel, 1788, w 8-ce,

11 tabl.
Szumliński Mare. Xawer.
Metropolis regni Poloniarum Cracoviae inter ere-

bra martis fulmina cum dirae suceumberet pestilen-
tiae ete. Oraeov. typ. acad., 1709, fol.

Szumowski Władysław, z Królestwa.
De ligatura oesophagi, sensu physiologieo et me-

dieo-forensi. Petropoli, 1857, w 8-ce, str. 29, 1 karta.
Diss. inaug.

Geschiehtliche Bemerkungen zu Dr. L. Hermann's
Untersuchungen iiber den Stoffwechsel der Muskeln.
(Petersb. med. Zeitschr., 1867, XII, Heft 2 i 3, str.
152). ;
Szumski Stanisław, rodem z W. Ka. Po-

znańskiego, nauki - lekarskie ukończył
w Wrocławiu.

Ueber Beckensabscesse bei Mannern. Breslau,
T. W. Jungfers. Buchdr., 1872, w 8-ce, str. Z1iI.
Diss. inaug.

Szurmiński Michał, ur. r. 1847 r. we
Wtorku, nauki gimnazyalne pobierał w Os-
trowie i Szremie, medycyny słuchał (1868
—1872) w Wrocławiu.
Ueber solide Kierstockstumoren. Breslau, A, Neu-

mann, 1872, w 8-ce, str. 29. Diss. inaug.
Szwajcer Jakób, ur. 1 grudnia 1851 r.

w Rawie, szkolne nauki pobierał (1865—
1872) w mieście rodzinnóm a późnićj w War-

.
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szawie. Wydział lekarski ukończył r. 1878.
Obecnie jest lekarzem w warsz. szpitalu
żydowskim.

Spostrzeżenia nad przebiegiem epidemii gorączki
powrotnój w szpitalu starozakonnych w Warszawie
w 1880—1881 r. (Gaz. lek., 1881, Nr. 45, 47—49).
Szwarc.
Korespondencya z Warszawy. (Przegl. lek., 1876,

Nr. 12, 14).
Piąty zjazd przyrodników i lekarzy rosyjskich

w Warszawie. (Tamże, 1876, Nr. 40). ż
Szweidnic Wincenty, zapisany do album

akademii krakowskićj 1418 r., wykładał
tamże nauki lekarskie,

Por. Roczn. wyd. lek. II, 44. III, 437.
Szwencki Fryderyk, ur. 28 lutego 1783 r.

w mieście Gruben w Saksonii; medycyny
uczył się w Dreznie; 1804 r. został podle-
karzem pulku lekkiój jazdy w wojsku sas-
kićm; 1808 r. mianowany został lekarzem
batalionowym; 29 sierpnia 1811 r. wszedł
w służbę jako urzędnik zdrowia klasy I-ój
do pulku 2-go piechoty wojska księstwa
warszawskiego, 1815 r. naznaczony Sztabs-
lekarzem do batalionu wzorowego strzel-
ców pieszych wojska Królestwa Polskiego;
1820 r. mianowany lekarzem dywizyjnym
w dywizyi gwardyi; 1828 r, naczelnym le-
karzem przy szpitalu głównym wojsko-
wym. Odbył kampanię w latach 1801, 1807,
1809,181211813; wśród znojów i krwawych
mordów zmierzył własnemi krokami całą
Europę od Madrytu aż do Moskwy. Pod
Lipskiem 1818 r. wzięty w niewolę pruską,
pełnił obowiązki lekarza przy lazarecie
wojska pruskiego w Halli, równocześnie
zajmował się naukami i za rozprawę: de
anovrismatis structura uzyskał 24 lutego
1815 r. w Halli stopień doktora medycyny.
W r. 1831 pełnił w Warszawie obowiązki
naczelnego lekarza w głównym lazarecie
wojskowym w Ujazdowie, następnie był
naczelnym lekarzem ambulansów polowych
imiał sobie poruczony zwierzchni nadzór
nad lazaretami wojskowemi w Warszawie;
po zajęciu tego miasta przez wojska rosyj-
skie został operatorem w szpitala Ujazdow-
skim. Po ostatecznóm rozwiązaniu wojska
polskiego w r. 1833, mianowany naczelnym
lekarzem w szpitalu ewangelickim w War-
szawie pełnił te obowiązki aż do r. 1838,
w którym został zaszezycony godnością
członka honorowego rady lekarskićj Kró-
lestwa Polskiego.
Szwykowski Kazimierz.
Considórations physiologiques et pathologiques sur

la dyspnóe, Strasbourg, 1845, w 4-ce, str. 29. Those.
Szwykowski Michał, student medycyny.
Kilka słów o lasecznikach gruźliczych. (Gaz. lek.,

1883, Nr. 11). h
Szydłowski Dominik, z uniw. wileńskie-

go, um, w Humaniu 26 listopada 1879 r.
w 77 roku życia.

Szwarc—Szymkiewicz.

Szydłowski Józef, nauki lekarskie ukoń-
czył w Dorpacie 1879 r., obecnie jest leka-
rzem w wojsku rosyjskióm,

Beitrige zur Mikroskopie der Faeces. Dorpat, 1879,
w 8-ce. Diss. inaug. :

Volumnmetrische Bestimmung des Kohlensaurege-
halts ga Luft. (St.-Ptersb. Med. Wochenschr., 1880,
Nr. 23).

Ein Vorschlag zur eventuellen Modification der
Esmarch'schen kiinstlichen Blutleere. (Tamże, 1882,
Nr. 13).

Szylarski Wojciech, kanonik lwowski,
wydał:
Nauka krótka o powietrzu morowóm, z opisaniem:

Co to iest powietrze morowe? co za przyczyna iego?
iako się go chronić? iako się w nićm ratować?
Z preskrypcyami różnych prezerwatyw, z doświad-
czonych autorów zebrana. W Zamościu w drukarni
akademicekiey. Także nauka Jana Petrycego w dru-
karni akademiekiey w Krakowie r. 1705 wydruko-
wana. Teraz zaś przez Imei księdza Wojciecha Szy-
larskiego kanonika lwowskiegv, proboszcza Braetwa
Św. Trójcy, z przydatkiem lekarstwa duchownego
z nabożeństwem doświadezonóm i z informacyą dla
kapłanów zapowietrzonym ludziom służących, bardzo
potrzebną, dla publicznego dobra do druku podana.
Lwów, w druk. I. K. M. i Bractwa Św. Tróycy, 1770,
w 12-ce, k. 53,

Por. Gąsiorowski: III, 168.

Szyman Aleksander.
De eystis echinocoeeus eontinentibus. Culm, typ.

Gółkowski, 1858, w 8-ce. Diss. inaug. BE"
Szyman Edward, ur. r. 1838 w Ohełmnie,

nauk lekarskich słuchał (1860 — 1864)
w Gryfii.

Obseryationes quaedam de nervorum aere atmo-
spherieo priyatorum mutata irritabilitate. Gryphiae,
1864, w 8-ce, str. 23. Diss. inaug.

Szyman Waleryan, ur. r. 1836 w Chełmnie,
do medycyny przykładał się (1862—1867)
w Gryfii.

Obseryationes quaedam de strychnini efficacitate
atque vi in vasorum lymphatieorum motum apud
ranas, Gryphiae, typ. F. Hache, 1867, w 8-ce, str.
23. Diss. inaug.
Szymaniewicz Andrzej, ze ILiwowa, filo-

zofii i medycyny doktór, był radcą nacyi
Polskićj w Padwie 1668 r.
Szymanowski St.
Przepisy dyetetyczne czyli reguły zachowania się

w czerstwóm zdrowiu i przedłużenia życia napisane
po franeuzku. Warszawa, 1785, w 8-ce, 2 tomy.

Szymański Adolf.
Jeszcze przyczynek do leczenia błoniey (diptheri-

tis), (Medyeyna, 1880, Nr. 44).

Szymański.
Płód dwugłowy. (Pam. tow. lek. warsz., T. LX,

1868, str. 109). »

Szymański Józef.
K fiziołogii podczelustnoj żelezy. Warszawa, 1873,

w 8-ce, str. 34. Diss. inaug. SH
Szymkiewicz Jakób, doktór filozofii i me-

dycyny, członek wielu towarzystw uczo-
nych krajowych i obcych, praktykował
w Wilnie, gdzie nader był czynny w towa-
rzystwie Szubrawców (pierwszy tego to-
warzystwa prezes), Um. 6 listopada 1818 r.
w majętności swój Tankiele, w powiecie



Szymkiewicz—Szyszłło.

wiłkomierskim, zapisawszy w testamencie
wszystkie grunta na własność włościanom
i przekazawszy znaczny fundusz na stypen-
dya i cele dobroczynne.
O utrzymaniu zdrowia w czasie zaraźliwych cho=

rób. (Dziennik wileński, 1806, Marzec, Nr. 12).
Nauka chirurgii teoretycznój i praktycznój. Wil-

„no, nakł, i drukiem J. Zawadzkiego, 1806, w 8-ce,
T.I, k,5, str. CVIIi361. T. II, str. 378i XIL Ded.
Aleks. Chodkiewiezowi.
Nauka o chorobach dzieci. Wilno, nakł. i drukiem

J. Zawadzkiego, 1810, w 8-ce, k. 5, str. XVI i 428,
1 tabl. ;

Dzieło o pijaństwie. Wilno, u Aleks. Zółkowskie-
go, druk. XX. Pijarów, 1818, w 8-ce, k. nl. 8, str. 348,
z ryciną.

Szymkiewicz.
Beitrige zur Lehre von den kiinstlichen Missbil-

dungen im Hiihnereie. (Wien. acad. Sitzungsber. Bd.
72. III Abth. Juli 1875).

Toż, w odb. Wien, Gerold's Sohn, 1875, w 8-ce,
str. 9.

Szymkowicz Józef,
Obseryationes de cholera epidemica eollectae in

duabus epidemiis Odessae ad finem anni 1830 et
RAz medio a. 1831. Wilno, J. Zawadzki, 1833,
W 8-0e.

Szymonowicz Jędrzej, lekarz lwowski,
nauk lekarskich słuchał w Krakowie
i Padwie 1668 r. Gdy w r. 1672 Lwów,
w czasie oblężenia przez Turków, wyczer-
pał wszelkie możliwe środki obrony, za-
warty był układ, mocą którego miasto mia-
ło wnieść okup 80,000 dukatów. Gdy atoli
pomimo wszelkich usiłowań, oprócz wy-
płaconych 5,000, więcój miasto złożyć nie
było w stanie, na rękojmię dalszćój wypła-
ty musiało wysłać 10 zakładników, między

505

którymi znajdował się Szymonowicz. W r.
1674 zostal rajeą lwowskim.
Por. Chodyniecki: Opis Lwowa 210. Mueżkowski:

its promot. 330. Zubrzycki: Kron. m. Lwowa 423,

Szyszłło Wincenty, ur. w Święcianach,
w gub. wileńskićj 1838 r., do nauk lekar-
skich przykładał się w Moskwie i tu 1861r.
stopień lekarza cum eximia laude uzyskał.
Następnie zajmował się praktyką lekarską
w rodzinnóm swóm mieście. W r. 1863
zmuszony był przesiedlić się do m. Narow-
czat w gub. Penzeńskićj, gdzie wkrótce
powierzono mu zarząd szpitala miejskiego,
oraz obrano dyrektorem więzienia i człon-
kiem komisyi do poboru rekrutów. W r.
1868 przybył do Warszawy; 1870 r. objął
obowiązki lekarza we wschodnim okręgu
górniczym Królestwa Polskiego; po roku
atoli przeniósł się do Warszawy, gdzie do-
tąd stale zamieszkuje, przyjąwszy obo-
wiązki lekarza drogi żelaznój warszawsko-
wiedeńskićj.

Kilka uwag nad wodami szczawniekiemi. (Klinika,
T. VII. 1870, str. 137, 150, 163, 183, 200). Ocenił J.
Wyrzykowski w Pam. tow.lek. warsz., T. LXIX,
1818, str. 54.
Teorye powstawania aerolitów. (Biblioteka warsz,,

1878, I, str. 278).
O długowieczności człowieka. (Ateneum, 1877).

ŚR otwarty w sprawie ugody polsko-rosyjskićj,

Przegląd dziejów przyrody. Studya filozojczne
przez D-ra... T. I. Warszawa, 1872, w 8-ee, str. XV,
280. T.1I. Tamże, 1872, str. 315.
Nadto w Bibliotece warszawskićj zamieszczał

(1872—1876) krytyczne rozbiory z dziedziny nauk
przyrodniezych.
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Tabaczyński Leopold Stanisław, ur. r.
1840 we wsi Redeczu, nieopodal Włoeław-
ka, nauki gimnazyalne pobierał w Cheł-
mnie i Trzemesznie, medycyny słuchał
(1855—1863) w Berlinie. Obecnie przeby-
wa w majętności swój na Kujawach, gdzie
w założonym przez siebie szpitalu z zami-
łowaniem oddaje się sztuce lekarskićj,
szczególnićj chirurgii,
De reseetione ossium subperiostali, praecipue

ossis maxillae inferioris. Berolini, 1863, w 8-ee, str.
32. Diss. inaug.
W latach 1567—1870 umieszezał w Graz. lek. spra-

wozdania z dzieł obcych. :
Radykalne uleczenie przepukliny pachwino-mosz-

nowój sposobem Gerdy. (Pam. tow. lek. warsz., T.
LXI, 1869, str. 59).

Rhinoplastiee z dobrym skutkiem. (Tamże, T. LXI,
1869, str. 60).
Pyaemia w 12 dni po zagojeniu rany postrzałowćj.

(Tamże, T. LXI, 1869, str. 60).

Tabernacki Konstanty, ur. 18 lutego 1814
roku w Oleśnicy pod OChodzieżem; nauk
gimnazyalnych słuchał w Poznaniu; brał
udział w kampanii 1831 r.; naukom lekar-
skim poświęcał się od 1836 r. w Wrocławiu
iw Berlinie, złożywszy egzamin 1841 r.,
osiedlił się we Wrześni, gdzie przez 26 lat
pełnił z wielką sumiennością obowiązki
lekarza i obywatela. Przez długie lata
dzierżył urząd kasyera towarzystwa nau-
kowćj pomocy. Um. 25 września 1868 r.
De hernia erurali. Vratislaviae, typ. H. Richteri,

1841, w 8-ce, str. 36, Diss. inaug.

Taczanowski Bronisław, spółczesny le-
karz warszawski, ordynator szpitala św.
Jana Bożego i zawiadujący zakładem pry-
watnym dla obłąkanych D-ra Chomętow-
skiego; oprócz tego zajmuje się otiatryą.
O ostrym i ehronicznym nieżycie ucha średniego.

(Tyg. lek., 1866, Nr. 1—4).
ji8: błony bębenkowój. (Tamże, 1866, Nr.

O dezinfekeyi w ogólności ze stanowiska hygienicz-
nego. (Gaz. lek. T. I, 1866, str. 184—189).

Tabaczyński—Taksa.

O użyciu potażu gryzącego w otiatryi. (Tamże,
str. 229—234, 245—250).
Najnowsze modyfikacye sztucznój błony bębenko-

wćj. (Tamże, T. LI, 1867, str. 522—524).

Przyczynek do etiologii chorób umysłowych.
(Tamże, T. VIII, 1870, str. 503—598).
O pożywności wyciągu mięsnego Liebiga. (Tamże,

T. IX, 1870, str. 17—23). B
Przyczynek do etiologii chorób umysłowych. (Tam-

że, T. XI, 1871, str. 401—405).
Wpływ tyfusu na zaburzenia w przyrządzie słu-

chowym. (Tamże, T. XIV, 1878, str. 1—4).
Exeytacya maniakalna, zapalenie opon mózgo-

wych, Śmierć w skutku ostrego obrzęku. (Pam. tow.
lek. warsz., T. LXI, 1869, str. 178). :

Rys praktycznej otiatryi. Warszawa, wydanie red,
Gaz. lek., Bibl. Baj lek., 1869, w 8-ce, str. 212
iII. Dzieło ułożone podług wykładów prof. Politzera
i Tróltscha.
Diagnostyka lekarska. Laryngoskopia i Ryno-

skopia, opracował Dr.. Warszawa, wyd. red. Gaz.
lek., Bibl. umiej. lek., druk J. Bergera, 1871, w 8-ee,
str. II, 119, z 25 drzewor. w tekście. Laryngoskopia
według dzieła: Lehrbuch der Laryngoskopie von Dr*
Ad. Tobold. Berlin, 1869. Rynoskopia według dzieła
prof. Tiirek'a. Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes.
Wien, 1866. .

Na posiedzeniach warsz. tow. lek. komunikował:
Jadłowstręt (tresophobia) u obłąkanego jako na-

stępstwo obecności glist w żołądku. (Pam. tow. lek.
warsz., T..LXI, 1869, str. 6). ; :
O wartości pożywczćj wyciągu mięsnego Liebiga

i o zastosowaniu tego środka w psychiatryi. (Tamże,
VLAV 1571, Str. 483

Tafiłowski Wawrzyniec, ur. roku 1846
w Warszawie, nauki gimnazyalne i uni-
wersyteckie odbywał w rodzinnóm mieście,
gdzie otrzymawszy r. 1869 stopień lekarza,
czas niejaki przebywał. Późnićj praktyko-
wał w Włodawie, skąd r. 18/2 przeniósł
się na urząd lekarza powiatu do Nowo-
Mińska, gdzie 16 kwietnia 1876 r. życia
dokonał.

Torbiel podjęzykowa, żabka. (Gaz. lek., 1872, T.
XII, str. 215),
Taksa za czynności lekarskie.

warsz., T. LXXIII, 1877, str. 21 —40),
(Pam. tow. lek.



Talaczyński—Talko.

Talaczyński Konstanty, ur. r. 1825 w Po-
widzu, w W. Ks. Poznańskićm, do gimna-
zyum uczęszczał w Trzemesznie, Poznaniu
i Gliwicach, medycyny słuchał od r. 1846
w Wrocławiu, późnićj (1847) w Gryfii i na-
koniec w Berlinie, gdzie 19 grudnia 1850 r.
dyplom doktorski osiągnął. Padł ofiarą
cholery r. 1852 w Buku, gdzie osiadł jako
lekarz praktyczny.
De earie ossis petrosi infantum tubereulosa. Bero-

lini, typ. Schlesinger, 1850, w 8-ce, str. 30. Diss.
inaug.

Talko-Hryncewicz Julian, po matce wnuk
lekarza kowieńskiego A. Fischera, ur. 20
lipca 1850 r.; do gimnazyum uczęszczał
w Kownie; nauk lekarskich słuchał (1869—
1872) w Petersburgu a późnićj (1872—
1876) w Kijowie. Rok 1877 przepędził
w Wiedniu i Paryżu, gdzie przeważnie od-
dawał się gynekologii. Od r. 1878 zajmuje
się wykonawstwem lekarskićóm w Zwino-
gródku, w gubernii kijowskićj.

Leczenie wymiotów u ciężarnych za pomocą roz-
szerzenia szyjki macieznćj. (Gaz. lek., T. XXVII,
1879, str. 52).

O dyfterycie. (Tamże, T. XXVIII, 1880, str. 6, 17).
Dwa wypadki drgawek porodowych, jeden z nich

bez białkomoczu. (Tamże, T. XXVIII, 1880, str. 91).
Błoniea z następezóm porażeniem kończyn icier-

pieniem płuc. (Tamże, T. XXVIII, 1880, str. 111
do 112).
Magnetyzm zwierzęcy i próby zastosowania go

w medycynie (metallotherapia). (Tamże, T. XXIX,
1880, str. 3, 13, 25, 38).

Śmierć spowodowana pęknięciem żylaka na nodze.
(Medycyna, 1882, Nr. 36).
Ośmio-dniowe zatrzymanie główki i łożyska ośmio-

miesięcznego płodu bez żadnego odczynu w jamie
brzusznćj. (Tamże, 1882, Nr. 46).

Przypadek uwięzgnięcia ziarna  harbuzowego
w krtani dziecka (spostrzeżenie podane wspólnie
- 5) Ciekawym - Cepryńskim). (Tamże, 1888,

r. .

Talko Józef, ur. 17 marca 1838 r. w gu-
bernii kijowskiej, nauki gimnazyalne ukoń-
czył w Żytomierzu 1856 r. a lekarskie
w Kijowie 1861 r. Następnie jako lekarz
wojskowy był asystentem przy katedrze
medycyny sądowćj i anatomii patologicz-
nój. W r. 1864 osiągnął stopień doktora
medycyny. Późnićj pełnił obowiązki woj-
skowo-lekarskie w Stawropolu, od r. 1866
w Tyflisie, posześciu latach pobytuna Kau-
kazie przeniósł się do Lublina, gdzie był
ordynatorem w szpitalu wojskowym. Tu
za jego staraniem zawiązało się towarzyst-
wo lekarskie, w któróm obowiązki sekre-
turza pełnił. Obecnie jest okulistą war-
szawskiego okręgu wojskowego.
Ob opucholach w głaznoj połosti. Neuroma n. op-

tici. Z kliniki prof. Karawajewa. (Sowriemiennaja
Miedicina, 1660, Nr. 29). ;

Słuczaj ostrago otrawlenja nikotinom. (Tamże,
1863, Nr. 28). *

0.gławkomie. (Tamże, 1663, Nr. 37, 39).
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O smieszczenii sistemy chrustalika, (Luxatio len-
tis). (Wojenno mied. żurnał, 1863, nojabr).

Słuczaj złokaczestwiennago pryszcza, (pustula ma-
ligna). (Tamże, 1864, mart).

Okulisticzeskija zamietki: gławkoma; paracentesis
i irideetomia; otnositelnoje położenie ezeczewiey
i riesnicznych otrostkow; smieszczenia chrustalika;
staphyloma; eoloboma iridis. (Tamże, 1865, fewral.
Druh zdrawija, 1864, Nr. 31. Protokoł. obszezestwa
kijewskich wraczój 1863/4, Nr. 11).

Matieriały k uczeniu trawmaticzeskagoipreimusz-
czestwienno proizwolnago smieszezenia chrustalika.
Kiew, 1864, w 8-ce, str. 79, 1 tabl. Diss. inaug.

Cataracta zonularis. Przekład artykułu Rydla
z uwagami tłomacza. (Wojenno mied. żurnał, 1864,
oktiabr).

Opieratiwnoje leczenije nieprozrocznoj stafiłomy ro-
gowoj obołoczki. (Tamże, 1864, juń).
O wostoeznych okulistach. (Kawk. mied. sbornik,

1866, Nr. 1).
Krytyczny rozbiór dzieła: Oftałmołogia D-ra Iliin-

skago. (Tamże, 1866, Nr. 2).
Triehiny ili puzyrezatyja glisty? (Tamże).
Mikroheterophthalmus; eoloboma iridochorioideae

cum staphylomate postico. Seoliosis eranii, z 2 chro-
mol. tabl. (Tamże,1866, Nr. 2).

Wynik sekcyi przy febris soporosa. Qierpienia
oczu po tyfusie. (Protok. kaw. mied. obszez., 1866, .
Na 18).
O miejseowóm znieczuleniu Richardsona. (Tamże,

1866, Nr. 20, 22).
Luxatio spont. tibiae w skutek oddzielenia się epi-

physis. (Tamże, 1866, Nr. 21).
Wypadek pęknięcia serca. Hernia cerebri. (Tam-

że, 1666, Nr. 24).
O operacyach zaćm. (Tamże, 1866, Nr. 14, 15).
O wysypkowym tyfusie roszyjskich przesiedleńców

na Kaukaz. (Tamże, XXVII).
Ocena pracy D-ra Topczewskiego: o lewkemii.

(Tamże, 1566, Nr. 28).
Uwagi do artykułu D-ra Parfienienko: prirożdien-

noje sraszczenie wiek, (Kawk. mied. sboruik, 1867).
Iz głaznoj gospitalnoj praktiki. Oataraeta zonula-

ris. Atrophia iridis eum atresia papillae, iridorrne-
xis, z tabl. chromol. (Tamże, 1867, Nr. 3). :

Ruptura chorioideae. Ooloboma iridochorioideae.
(Tamże, 1867, Nr. 4).
O triehinach najdiennych mnoju w krysach. (Arch.

sudebn. mied. i obszez. gigieny, 1867, juń).

Dwa słuczaja trawmaticzeskago smiertielnago po-
wreżdienja. (Tamże, 1867, juń).
Zamietka o łopanii ehrustalikowoj sumki u powie-

szennych. (Tamże, 1868, mart).
Tracheotomia. Rozeięcie Ścian brzusznych krą

sa Jordanu. (Protok. kawk. med. obszcez., 1867,
Nr. 31).

Pseudotrychiny u szczurów. (Tamże, 1867, Nr. 25,
32).
Qystoma sacrale eongenitum. (Tamże, 1867, Nr.

13).
Elisawietpolski godowik. (Tamże, 1867, Nr. 13.

1868, Nr. 3).
Iz głaznoj gospitalnoj praktiki. Ooloboma irido-

chorioideae et membrana pupillaris perseverans.
Allenthesis corneae. Eetopia pupillae traumatiea.
Luxatio leatis. Iridodiastasis congenita. Keratitis
exfoliativa. Anaesthesia retinae traumatiea, z tabl.
rycin. (Kawk. mied. sbornik, 1868, Nr.5).

że: ję o Tienonowoj sumkie, (Mied. wiestnik, 1868,
Nr. 10).
Podskórna krepitacya na twarzy, skroni i powie-

kach. (Protok. kawk. mied. obszez., 1868, Nr. 18).
Korespondencya z Tyflisu. — Reforma zarządu cy-

wilno-lexarskiego. Popularyzacya nauk przyrodni-



508

czo-lekarskich na Kaukazie. Przesądy narodowe.
Pismo hygieniczne „Listok.* Szkoła Aleksandrow-
ska w Tyflisie. Lekarze na Kaukazie. (Klinika, T. I,
1868, Nr. 21).
Różnobarwność oka przy wrodzonój zaćmie, Kala-

bar jako diagnostyczny środek przy mydriasis. (Tam-
że, T. III, 1868, Nr. 2).

Z powodu powyższego spostrzeżenia Szokalski
umieścił list, tamże, 1868, str. 27—80). :
ĘBR D-ra Milfota. (Tamże, T. III, 1868,
NT. ię

Słówko o zimowych stacyach. (Tamże, T. III, 1868,
str. 121—123).

Coloboma iridis et choroideae eum membr. pupil.
persev. (Klin, Monatsbl: f. Augenh.. 1868, VI).
Ruptura choroideae. (Tamże, 1868, VI).
Anaesthesia retinae traumatica. Rasche Heilung
> subcutane Strychnininjeetion. (Tamże, 1868,
3

Materiały iz oftałmołogiczeskoj kazuistiki. — Dwa
słuczaja raznoewietnosti głaz, tiemnyja piatna skle-
rotiki. Dwa słuczaja opieracji riesniczoj stafiłomy.
Słuczaj gławkomy. Polyeoria eum atrophia iridis.
Ambliopia izleczennaja strichinom. Tumor subeon-
junetivalis. Opieratiwnoje leczenije otsłojki rietiny.
Ranienije głaza pistonom. Ożoga głaza liq. Bellostii.
(Kawk. mied. sbornik, 1869, Nr. 6, 8).

Observation de dócollement de la rótine. (Annales
doeulist., 1869, Juillet-Aońt).

Kin Fall von Amblyopie geheilt durch hypoderm.
Injection des Strychnins. (Klin. Monatsbl. f. Augen-
heilk., 1869, VII. Przegl. lek., 1869, Nr. 37).

Farbenversehiedenheit der Iris und der Śclera.
Die dunkeln Flecke letzterer. (Klin. Monatsbl. f. Au-
genheilk., 1869, VII).

Korespondencya z Tyflisu.—Premium Merimanowa.
Pierwszy konkurs lek. na Kaukazie. Publiczne pre-
lekcye. Koleżeńskie obiady. Stypendyum D-ra Holm-
0 Trychiny w Tyflisie. (Klinika, T. IV, 1869,
r. 2).

e o gynekomastii. (Tamże, T. IV, 1869, Nr.
12, 13).
Ogólna rozedma podskórna (emphysema subeuta-

neum totale) w skutek złamania 11-stu żeberi rozdar-
cia płue. Smierć po 5 dniach. (Tamże, T. IV, 1869,
Nr. 18, 19).

Słoniowate przerodzenie dolnój kończyny (elephan-
tiasis extrem. inf.). (Tamże, T. LV, 1869, Nr. 25).

Korespondencya z Tyflisu„—Szpital miejski. Owa-
riotomia na Kaukazie. Niedźwiadki. Qzeresz. Pie-
częcie rzymskich okulistów. Śmiertelność lekarzy kau-
kazkich. Apteki. Doroczne posiedzenie tow. lek.
kauk. (Tamże, T. V, 1869, Nr. 4, 5).

Ueber die Siegel roemischer Okulisten in d. Krimm
und Transkaukasien. .(Klin. Monatsbl. f. Augenheil.,
1869, VII, str. 60).

Korespondencya z Brukselli. Nowe pismo oftalmo-
otiatryczne. Prof. Knapp i A.v. Graefe. Lekcya
se Van Roesbrogek. (Klinika, T. V, 1869,

r. 6). :
Nieprawidłowy rozwój męzkich organów płeio-

wych. (Tamże, ". V, 1869, Nr. 17).

O ropnóm zapaleniu oczu. (Protok. kawk. mied,
obszez., 1569, Nr. 5).
O dioptrycznćj organoskopii (splanchnoskopii); 80-

matoskopii czyli diaphanoskopii. (Dodatek do Kliniki,
'T. III, 1869, str. 139—152).

Słowo o oftalmologii Braunai Szokalskiego. (Prot.
obszez. kawk. wr., 1869, Nr. 10. Klin. Monatsbl. f.
Augenheilk., VIII, str. 96).

Encephalocele naso - frontalis. (Pam. tow. lek.
Warsz., T. LXII, 1869, str. 408).

Talko.

Opatrunek unieruchomiający z proszku korzenia
Bek: asphodelus. (Tamże, T. LXII, 1869, str.
407).
Melanosarcoma bulbi oeuli. (Tamże, T. LXII, 1869,

str. 407).
Jeszeze słówko o dioptroorganoskopii. (Klinika, T.

VILI, 1870, Nr. 18).
Ueber Xanthelasma palpebr. (Klin. Monatsbl. f.

Augenh., 1870, str. 187).
Materiały oftałmołog. kazuistiki. Zoster frontalis.

O leczenii nadgłaz. niewralgii. Ruptura choroideae.
Choroiditis exsud. circumseripta. Upornoje slezo-
tieczenije izleczennoje wyriezywanijem sleznoj żelezy.
(Kawk. mied. sbornik, 1870, Nr. 9).

Matieriały iz oftałm. kazuistiki. Ooloboma irido-
choroid. et membr. eapsulopupillaris perseverans.
Jeszczo o nadgłaz. niewralgii. Teleangieetasia pal-
pebr. sup. (Tamże, 1870, Nr. 10).

Klonische Kraempfe der Augenlieder, Neurotomie
der Supraorbitalneryen. (Klin. Monatsbl. f. Augenh.,
1870, VIII, str. 129 — 145. Mied. wiestnik, 1869, Nr.
35. 36).

Ueber das angeborene nicht mit [riseolobom com-
plicirte Coloboma der Choroidea. (Klin. Monatsbl. £.
Augenh., 1870, VIII, str. 165—167).
O leczeniu nerwobólu nadoczodołowego. (Gaz. lek.,

T. VIII, 1870, Nr. 29). Ą
Dwie obserwacye rwy nadoczodołowćj. (Tamże,

"WA SUEPECY(OGNACYBY
Uwagi w kwestyi literatury oftalmologieznćj. (Tam-

że, T. IX, 1870, str. 283—285).
Ueber angeborene Hirnhernien. (Virchowa Arehiv,

1870, Ly. ś
Ropień torebki maziowój nadrzepkowćj; ropniea

przy licznych ropniach przerzutowych. (Klinika, T..
VI, 1870, Nr. 1). i

Ropień uda: ropnica przy licznych metastatycz-
nych infarktach. (Tamże, T. VI, 1870, Nr. 7).
O wągrze w oku. (Tamże, T. VI, 1870, Nr. 12, 13).
Korespondencya z Tyflisu. Szczepienie ospy w Gru-

zyi. Cholera w Persyi. Leczenie parehów. Słówko
o prof. Szymanowskim. Dziełko Sobolszezykowa. Ne-
krologia. (Tamże, T. VI, 1870, Nr. 14).

Nauka chińskich lekarzy o ospie. Szezepienie ospy
chińskim sposobem. Ospa w Persyi. (Tamże, T. VII,
1870, Nr. 1).
Komisya sanitarna w Tyflisie przeciwko cholerze.

(Tamże, T. VII, 1870, Nr. 13).
O wpływie tytoniu na organ wzroku. (Tamże, T.

bzy o. Nr. 14. Protok. kauk. tow. lek., 1870,
1419).
Wraczi i med. praktika na Kawkazie. (Prót. kaw.

med. obszez., 1870, Nr. 8).
Degradacya prof. oftalmologii na docenta w warsz.

uniw. (Tamże, 1870, Nr. 19).
Labium leporinum. Polydactylus. (Tamże, 1870,

Nr. 23).
Exophthalmia w skutek nowotworu. Otwór w oko-

licy jamy czołowej. (Tamże, 1870, Nr. 6).
Pulsujący guz czaszki. Gummowe zwyrodnienie

oka. (Tamże, 1870, Nr. 10, 11).

O przekładzie poematu gruzyjskiego „skóra ty-
grysia* na język polski. (Bibl. warsz., 1871, marzec).

Ein Fall von Grehirnhernie, bedingt durch unregel-
miissige und friihzeitige Synostosen der Sehaede]-

- knochen. (Virehowa Arehiv, 1871, LIT).
Z prywatnój praktyki. Zęby noworodka. Wrośnię-

cie wyrwanego zęba. Śmierć w skutek zranienia fos-
sae caninae. (Gaz. lek., 1871, Nr. 12).
Rzut oka na operacyjne leczenie chorób worka

łzowego. (Klinika, T. VIII, 1871, Nr. 13).
Przypadek upartego łzawienia, wyleczony przez
ść złą gruczoła łzowego, (Tamże. T. VIII, 1871,
r. 14).
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Ohemosis serosa i choroideitis suppurativa pri me-
M suppurativa. (Kawk. mied. sbornik, 1871,

Nr. 11). 5
- Qoloboma iridis et choroideae et membrana cap-

sulo-pupillaris perseverans utriusque oeuli. (Klin.
Monatsbl. f. Augenh., 1871, str. 230 —240).

Ein Fall von doppelter isolirter Zerreissung der
Choroidea. (Tamże, str. 48—51).

Annali di Oftalmologia i projekt oftalmologieznego
pisma polskiego. (Klinika, T. 1X, 1871, Nr. 6).

Roczne sprawozdanie z oftalmologicznćj praktyki
od 1 marca 1871 r. do I marca 1872r. Warszawa,
1872, w 8-ee, str. 90. Osobn. odb. z Gaz. lek., 1872,
T. XMi XIII.
Dla czego człowiek choruje na „Rysztę,* pasorzy-

tną chorobę w Bucharze. (Służba zdrowia, 1872, pa-
ździernik).

Izwleczenije iz godiecznago otczeta oftałmołog.
praktiki. (Kawk. med. sbornik, 1872, Nr. 15).

Hartniekiges Thrinen geheilt durch Exstirpation
der Laerymaldriise. (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk.,
1872, X, str. 17—22).

Fisteln der Laerymalkanile. (Tamże, X, str. 23
do 25).

Entropion spastieum operirt mittelst eiser neuen
von Szokalski angegebenen Methode. (Tamże, X, str.
25- 29).
Eine traumatische Ruptur der Cornea Ausleerung

des Augapfels und Enueleation desselben. (Tamże,
X, str. 29—32).

Die Behandlung des Leukoms mittelst Titowirung
der Hornhaut. (Tamże. X, str. 265—268).
Monophthalmos. (Tamże, str. 268—270).
Ojeiee Marek z Aviano. Odsiecz wiedeńska. (Klo-

sy, 1872, Nr. 381) $
Z powodu rozprawy Milliota: De la rćgóneration du

eristallin. (Służba zdrowia publ., 1872, kwiecień)
Drgawki (eonvulsiones) w skutek nacięcia otworu

zewnętrznego przewodu słuchowego. (Medycyna,
1873, Nr. 4).
Zmiany w oku przy cierpieniach mózgowych (Ma-

teryał do eerebroskopii). (Tamże, 1873, Nr. 30, 33,
39, 51, 52).
Udawane kręcenie głową przerwane zawłoką na

karku. (Tamże, 1878, Nr. 42).
Z powodu powyższego artykułu kilka uwag podali

Z. Dobieszewski i A. Pepłowski. (Tamże, 1573, Nr.
45, 50), na które odpowiedział Talko. (Tamże, 1873,
Nr. 48. 1874, Nr. 4).

Stosunek owrzodzeń rogówki do zaraźliwych za-
paleń spojówki. (Gaz. lek. T. XV, 1878, str. 126
do 128).

Eetropion sarcomatosum utriusque conjunetivae,
geheilt durch Ausschneiden der Conjunetiva. (Klin.
Monatsbl. f. Augenheilk., 1873, XI, str. 321—326).

Sareoma conjanetivae palpebrae superioris. Gene-
sung nach Excision des Sarcoms. (Tamże, str. 326
do 330). Ś

Epithelioma conjunctivae bulbi. Genesung durch
Exeisioen der Neubildung, nebst der Conjunetiva bul-
bi. (Tamże, str. 330—335).

Telangiectasia conjunetivae bulbi. (Tamże, str.
335—341).

Ein Extravasat zwischen dem Sehnerven und des-
sen Scheiden, sowie ein Extravasat im linken Glas-
kórper in Folge von Schiidelbruch und Zerreissung
der Arteria meningea media. (Tamże, str. 341
do 344).
Przyczynek do historyi medycyny w dawnćj Pol-

sce. (Medycyna, 1874, Nr. 3).
Utworzenie sztucznego nosa sposobem indyjskim.

(Tamże, 1874, Nr. 11).
Towarzystwo lekarzy lubelskich i „kostniejący

człowiek.* (Tamże, 1874, Nr. 25).
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Otwarcie tow. lek. lubelskiego. (Tamże, 1874,
Nr. 28).
Amputacya przy użyciu przyrząda  Esmareha.

(Prot. pos. tow. lek. lubelskich 4 września 1874).

Fibroma molluseum auris. Wyrób ręki odjętćj
w skutek rany postrzałowćj. (Tamże, 4 listopada
1874).
Granuloma umbilicale. Wrodzone zrośnięeie pal-

ców. (Tamże, 5 grudnia 1874).
Wypadek plastycznćj operacyi twarzy i cezęścio-

wój rynoplastyki. (Tamże, 4 czerwca 1875).

Ropne zapalenie okostnój żuchwy, zapalenie żył
oczodolu. (Tamże, 4 grudnia 1875).
Wypadek resekcyi kości goleniowćj. (Tamże,

5 stycznia 1876). ć
Wypadek okrojenia brzegów wrzodu sposobem

Nussbauma. (Tamże, 4 lutego 1876). .
Spostrzeżenia z praktyki oftalmieznej. Rozeięcie

włosów na spojówee powiek. (Medycyna, 1874, Nr. 27).
Samoistny krwotok skórny (Haemorrhagia sponta-
nea?) w okoliey worka łzowego. . Naczyniak pod-
skórny powieki (Angioma subeut. palpebrae), ule-
czony wstrzyknięciem półtorachlorku żelaza. (Tam-
że, 1874, Nr. 30). Kędzierzak (teleangiectasis) górnćj
powieki, zniszczony za pomocą przewiązki. Pólpasiee
oftalmiezny(Zoster ophtalmieus s. Zona froatalis)
iwyprysk powiek i rogówki (Herpes palpebrarum
et corneae). (Tamże, 1874, Nr.35). Podwójne rozdwo-
jenie czyli szczeliny powieki górnćj (Ooloboma pal-
pebrae superioris). (Tamże, 1874, Nr. 40). Dwa
przypadki małooczności (Mikrophthalmos) z zezo-
watością. Niedoślep i zezowatość (Ambliopia eong.
et Strabismus utr.). . Wrodzona  nieprzezroczy-
stość prawćj rogówki (Selerophthalmia) i wrodzone
zboczenie w prążkowatości lewćj tęczówki: Końska
stopa. Ozęściowe zaczernienie tęczówki (Meianis-
mus iridis partialis). Białość obu oczu (Albismus s.
leueosis). (Tamże, 1874, Nr. 51). Szezeliny czyli roz-
dwojenia tęczówki i naczyniówki. (Tamże, 1874,
Nr. 52).
Drzwi spiżowe gnieznieńskie. (Kłosy, 1874, Nr.

495).
Pobieżny opis organu wzroku u rozmaitych zwie-

rząt. Podług D-ra Emmerta. (Wędrowiee, 1874, Nr.
248, 244),

Nowotwór móżdżku, apoplexia peripapiilaris. (Me-
dycyna, 1875, 1LI, Nr. 5).
Wągr pod spojówką oka.

17).
Przyczynek do chorób soczewki. Wehłonienie so-

czewki. Zaćma urazowa. Trzy wypadki zwiehnienia
soczewki. (Tamże, 1875, III, Nr. 36).

Z powodu rozdziała o słowiańszczyznie w ,„„Geo-
grafii powszechnćj Guthego.* (Wędrowiec, 1875,
Nr. 296).
O narodowości A. v. Graefego. (Gaz. lek. T. XVIII,

1875, Nr. 26). ó
Centralnaja szkoła fieldszerow i powiwalnych ba-

bok. (Sowr. med., 1875, Nr. 27).

Qystieercus eellulosae subeonjunetivalis. (Klin.
Monatsbl. (, Augenheilkunde, 1875, XIII, str. 299
do 303).

Zwei Falle von congenitalem Coloboma palpebra-
rum. Congenitale Triibung der rechten Cornea.—Me-
lanismus Lridis partialis. — Albinimus und Lencosis
oculorum.—Spaltungen und Theilungen der Iris und
Chorioidea. (Tamże, 1875, XIII, str. 202—221).

 Materyał do teratologii. Potwory podwójne. (Pam.
tow. lek. warsz., T. LXXI, 1875, str. 199). ć
sj 08 leez nie Lublin. (Wędrowiec, 1876, Nr.
DV.
Polskie oftalmiezne prace w Nagel'a Jahresberichte,

(Gaz. lek., T. XXI, 1876, Nr. 24).

(Tamże, 1875, III, Nr.
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Zadanie konkursowe D-ra Talko. (Tamże, T. XXI,
1876, Nr. 14. Klin. Monatsbl. f. Augenh., 1876, XIV.
Annales d'oeulistique, 1876, sept.-oet.).

Bezirkoeulisten u. sanit. Stationen filr Augenlei-
dende in Russland. (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk.,
1876, XIV).

Sanitarnyja maniewry pod Warszawoju. (5owr.
med., 1876, Nr. 24),

Z kazuistyki oftalmieznćj. Wrodzony brak obu ga-
łek ocznych (anophthalmia duplex congenita). Wro-
dzony brak obu gałek ocznych (anoph. duplex eong.),
błękitna torbiel pod dolną powieką. Przypadek mało-
oczności (nikrophthalmos) z wrodzoną torbielą surowi-
czą pod powiekami dolnemi. (Medycyna, 1876, Nr. 37).
Wrodzone zwężenie szpary powiekowój (blepharo-
phymosis congenita) i fałda nakątna (epicanthus).
Malooczność z rozdwojeniem tęczówki i naczyniówki
(mikrophbthalmus cum caloboma iridis et chorioideue)
u bliźniąt. Obustronna nieprawidłowość fałdy pół-
księżycowój spojówki (anomalia plicae semilunaris).
Przetoki przewodów łzowych (fistulae canaliculorum '
laerym.). Guz rozprężny (tumor ereetilis, naevus va-
seulosus) dolnćj powieki zniszczony za pomocą prze-
wiązki (Tamże, 1676, Nr. 48). Dwa kaszaki powieki
dolnćj jeden pod drugim (atheroma palpebrae duplex).
(Tamże, 1876, Nr. 50). Dwa przypadki utworzenia no-
wych powiek (blepharoplastica). (Tamże, 1876, Nr. 50).
Mostkowe zrośnięcie powiek (Briiekenfórmige an-
kyloblepharon). Pasorzyty (oestrus ovis) w jamie
nosowćj przy nieżycie przymiotowym nosa (ozaena
syphilitiea), zrosty tylne tęczówki prawój (synechiae
poster. oe. dext.), zapalenie ropne rogówki lewćj
(eorneitis supp. sin.). Lepieże tęczówki (condylomata
iridis). (Tamże, 1876, Nr. 51). Urażeniowe rozszerze-
nie źrenicy (mydriaris traum.) w skutek zranienia
dolnój powieki i jamy oczodołowćj kawałkiem drzewa
wydobytym po upływie miesiąca. Zwielinięcie So-
czewki pod spojówką (luxatio lentis subeonjunetivalis).
(Tamże, 1876, Nr. 58).

Atropina może wywołać jaskrę. (Gaz. lek., T. XXII,
1877, str. 129, 145),

" Siarczan ezeryny w oftalmieznój praktyce. (Tam-
że, T. XXII, 1877, Nr. 17).
Zur Lehre v. d. Goloboma choroideae. (Klin. Mo-

natsbl. f. Augenh., 1877, XV. Gaz. lek., T. XXII,
1877, Nr. 9, 10).

O mroczkach ezyli latających przed oczami musz-
kach. Warszawa, druk. Noskowskiego, 1877,w16-ee,
str. 81. Osobn. odb. z „Echa.*
O wrodzonych szczelinach naczyniówki. (Pam. tow.

lek. warsz., ©. LXXIII, 1877, str. 337 —346).

Ocena oftalmologii opraecowanćj przez Jodkę i Gep-
nera. (Medycyna, 1847, V, Nr. 17).
O zmianach w oku spowodowanych uderzeniem

pioruna. (Gaz. lek., 1877, Nr. 9).
Klasztor św. Antoniego Martkobskiego.

mnień Kaukazu. (Kłosy, 1877, Nr. 629). :

Słówko o żółeiaku powiek. (Gaz. lek., T. XXIV,
1878, Nr. 16).
Korespondeneyaz Gleichenberga. (Tamże, T. XXV,

1878, Nr. 9).
Zakład wód żelazistych w Nałęczowie. (Tamże, T.

XXV, 1878, Nr. 10).
Rany postrzałowe oka z wojny rosyjsko-tureekiój

1877 — 1878. (Tamże, T. XXIV, 18/8, Nr. 7,8, 10
do 12). ż

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1878, w 8-ce,
str. 26.

Toż, po rosyjsku. (Wojenno mied. żurnał, 1678,
awgust, sieńtiabr). |

Kin Fall von dauernder Anwesenheit cines frem-
den Kórpers im Augenlide. (Milit. med. Journ., 1878,
september).

Ze wspo-

Talko.

Badanie nieczułości na barwy u służby dróg żela=
znych. (Medycyna, 1879, Nr. 15—18).

VI-ty przypadek wrodzonćj torbieli surowiezój
oczodołu pod powieką dolną przy małooczności.
(Tamże, 1879, Nr. 27).
Der 6 Fall einer angebornen sorósen Cyste der

Augenhóle bei gleichzeliiger Mikrophthalmie. (Ber.
d. Heilelb. ophth. Vers. 1879, str. 105).

Bericht von ausserordenllicher Sehschirfe $—$3.
(Brief. Mitteijg. abgedruckt im Bericht. ub. d. 12
Vers. der ophth. Ges. in Heidelberg, 1879, str. 114).
Trzy wady wzrokowe u malarzy. (Pam. tow. lek.

warsz., protok. 29 kwietnia 1879).

Kratkija ukazanija k raspoznawaniju i leczeniju
głaznych bolezniej w wojskach. Sostawił Dr. Wolf-
ring, dopełnił dla 2-go izdanija Dr. Talko. Warsza-
wa, 1879, w 8-ce, str. 32.

Zakład oftalmiczny D-ra Wicherkiewieza w Po-
znaniu. (Medycyna, 1879, Nr. 13).

Prof. Dr. W.F.Szokalski. (Kłosy, 1879, XXVIII,
Nr. 728). z
Uwaga z powodu artykułu Wajnerta o dźumie

w Warszawie r. 1624. (Echo, 1879, Nr. 12).
O ustaniu skurezu powiekowego po wydaleniu

ciała obcego z ucha.
Jubileusz prof. Szokalskiego. (Przegl. lek., 1879,

Nr. 16 Klin. Monatsbl. f. Augenheilk., 1879).
Zur Frage iiber Linsenluxationen. (Brief an J.

Hirschberg). (Archiv f. Augenheilk., 1830, IX, 4, str.
410). * 3
Uwagi z powodu rany i Śmierci D-ra Kureyusza.

(Gaz. lek., T. XXVIII, 1880, Nr. 20).

Stan armii warsz. okręgu wojskowego pod wzglę-
dem chorób ocznych w r. 1879. (Tamże, T. XXVIII,
1880, Nr. 25). ;

Ślepi żołnierze w warsz. okręgu woj., którzy utra-
cili wzrok podczas ostatniej wojny. (Tamże, T. XXIX,
1880, Nr. 7. Wojenno-sanit. dieło, 1881, Nr. 18).
O enerwacyi gałki ocznej. (Pam. tow. lek. warsz.,

T. LXXVI, 1880, str. 742—747).
Prof. A. Quaglino. (Kłosy, 1880, Nr. 803).
Warsz. oftałmologiczeskaja klinika. (Warsz.

Dniewnik, 1880, Nr. 166).
St. 31 lit. A. nastawienia pris. po woinskoj powin-

nosti. (Wracz, 1880, Nr. 21).
Z Monachium do Inspruku przez Oberammergau.

Medyolan. Wspomnienie z wycieczki. (Wędrowiec,
1880,-Nr. 197—199).
Wyniki badań ostrości wzroku w wojsku warsz.

okręgu. (Kronika lek., R. I, 1880, Nr. 2,3. Sowrem.
med., 1850). 5
Odpowiedź na list otwarty D-ra Wolfringa z po-

wodu dyfterytu spojówki i odpowiedź na odpowiedź.
(Medycyna, 1880, Nr. 52. 1881, Nr. 29).

Antwort auf die B riehtirung des Dr. Wolfring
und seine Behandiungsmethode der Conjunetival-
Diphtheritis. (Dodatek nadzwyczajny do Monatsbl. f.
Augenh.. 1681, juni, a także do Medycyny, Nr. 29).

Sprawozdanie z Vl-go Kongresu międzynarodowe-
go oftalmologów w Medyolanie od 1—4 września
1880 r. (Kronika lek., 1880, Nr. 19, 20).
O uszkodzeniach oczu u popisowych. (Gaz. lek.,

1881, Nr. 7. Woj. sanit. dieło, 1881, Nr. 17).
Przypisek do artykułu D-ra Rumszewicza: o po-

dwójnćj żreniey. (Medycyna, 1881, Nr. 39).
Les lipomes des paupióres sup.—Les kystes sóreux

cong. de Forbite. — Le dćveloppement anormal des
poils sur la eonjonetive. (Congrós póriod. internat.
dophthalm. 4 Milan, 1881).
Zamietka o polzie rukowodstwowatsia stiepieniju

zrienia pri naznaczenii  prizywnych w izwiestnyj rod
orużija. (Wojenno sanit. dieło, 1831, Nr. 22).

List do redakcyi Kłosów z powodu „Przewodnika
hygienicznego.* (Kłosy 1881, Nr. 854).



Talko—Taubenheim.

Wciąganie gałki ocznój do oczodołu. Odezyt na
zjeździe lek. i przyrod. polskich w Krakowie. (Kro-
nika lek., 1881. Nr. 20).

8-ci zjazd lekarzy i przyrodników polskich w Kra-

kowie. Oftalmologia na zjeździe. (Tamże, 1881, Nr.

20). ;
10 liet borby protiw głaznych boliezniej w warsz.

wojennom okrugie. (Wojenno sanit. dieło, 1881, Nr.

29).
Frseheinungen an den Augen des verwundeten

Kaisers Alexander II. (Klin. Monatsbl. f. Augenh.,

1881, str. 168).

25 jaihr. Jubilaeum des Prof. Dr. Junge. (Tamże,

1882).
Pieniądze Sarawaku. (Wędrowiec, 1882, Nr. 7).
Wycieczka do Zbrasławia. Wspomnienie ze zjazdu

lekarzy i przyrodników w Pradze. (Tamże, 1882, Nr..

28, 24).
Medal Wine. Pola. (Tamże, Nr. 25).
Przypisek do artykułu D-ra Rumszewicza: Prze-

trwanie błony źrenieznej. (Pam. tow. lek. warsz.

1882).
Urazowe uszkodzenia oczu u popisowych i nowoza-

ciężnych. (Gaz. lek., 1882, Nr. 27).
Z dziedziny oftalmologii: 1) Uszkodzenia gałki

ocznćj przez pijawki. 2) Szkliste zwyrodnienie spo-

jówki i rogówki oka, 3) Przetrwanie błony źreni-

cznój. (Pam. tow. lek. wawsz., 1882, str. 552 — 578,

1 tabl.)
Toż. Odczyt miany na zjeździe lekarzy i przyrod-

ników czeskieh w Pradze 29 maja 1882 r. Na pamią-
tkę kolegom Ozechom. Warszawa, druk. K. Kowa-
lewskiego, 1882, w 8-ce, str. 28, 1 tabl istr. VIII
spisu prac D-ra Talki drukiem ogłoszonych.

Z praktyki oftalmieznój. Kazuistyczne działanie
kalomelu na spojówkę. (Medycyna, 1883, Nr. 25).
Udawana jasna ślepota obu oczu (Amaurosis simu-
lata utr. oe.). Jak długo może istnieć jasna Slepota
bez zmian na dnie oka? Rzęskowe bóle uleczone
enerwacyą gałki ocznój. (Tamże, 1883, Nr. 26).
Wrodzona nieprawidłowość dolnych powiek. — Dwa
przypadki szczęśliwego zejścia zranienia rzęskowćj
okolicy gałki. —Krwawienie spojówki. — Przypadek
rozsianego zapalenia naczyniówki (choroiditis disse-
minata)—Całkowite oderwanie się siatkówki, —Roz-
rosty naczyniówki. (Tamże, 1883, Nr. 27).

Instytut oftalmiczny w Wilnie. (Tamże, 1883,
Nr. 47).
Ś > tęczówki i jaskra. (Przegl. lek., 1883,
w ił0%. :
Nekrolog D-ra St. Kośmińskiego. (Klin. Monatsbl.

f. Augenheilk., 1883, str. 441).
St. 31 lit. A. nastawlenija pris. po woinskoj powin-

nosti. (Wojenno-mied. żurnał, 1884, janwar”).

Iz nabludienij i opytow w obłasti oftałmołogii.
(Tamże).

Prof. Dr. Szokalski i jego działalność, tudzież ze-
branie materyałów do historyi oftalmologii w Polsce
od najdawniejszych czasów aż do dni naszych. Rzecz
napisana ku uczezeniu 50-letniego jubileuszu ojea
okulistyki polskićj, podczas IV zjazdu Jekarzów
i przyrodników polsk. w Poznaniu. Z portretem jubi-
lata. Warszawa, druk. Ziemkiewicza i Noakowskie-
go, 1884, w 8-cee, str. 143.
Taż sama praca pomieszezoną została w „Zbioro-

wój książce okulistów polskieh,* wydanćj na dzień
obehodu jubileuszu D-ra Szokalskiego w Warszawie,
pod Redakcyą D-ra J. T. Ocenę podali M. Kępiński
w Medycynie 1884, Nr. 31 i Z. Kramsztyk w Gaz. lek.
1884, Nr. 27.

Słówko o chorobach ocznych przy zaburzeniach
w sferze macicznój. Trzy tygodniowa Slepota przed
pierwszóm pojawieniem się miesiączkowania (Amau-
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rosis menstrualis s. e. menostasia). (Z biorowa książ-
ka polskich okulistów, str. 296—307).

Targowski.
O leczeniu w Lindewiese metodą J. Schrotha. (Gaz.

lek.. T. XX, 1876, str. 15—16).
Tarnawski Gustaw, ur. 3 lutego 1841 r.

w Piotrkowie, nauki gimnazyalne odbywał
w rodzinnóm mieście, do medycyny przy-
kładał się (1858—1864) w Warszawie a pó-
źnićj od r. 1864 w Paryżu, gdzie r. 1867
dyplom doktora medycyny otrzymał. Obe-
cnie zajmuje się wykonawstwem lekar-
skióm w Joigny (Yonne) w Burgundyi,
Podczas wojny francuzko-pruskićj niósł
posługę lekarską w 5 pułku huzarów i 18
pułku strzelców konnych.
De la morve et du farcin chroniques chez Fhomme

et de leurs complications. Paris, A. Parent, 1867,
w 4-ce, str. 60. These.
Wiele jego spostrzeżeń z praktyki lekavskićj znaj-

duje się w czasopiśmie „Le Ooneours módieal.* Mię-
dzy speeyfikami franeuzkimi figuruje jego pomysłu
M (vin analgósique), mające za podstawę salicylan
sody.

Tarnawski A., ze Lwowa. | >
Ciąża, zaśniad czy nowotwór—czy tóż naciek wią-

zadeł macicy? (Dwutyg. med. pub., 1880, str. 130
do 131).
Przypadek zatoru tętnicy ramieniowój prawój.

(Przegl. lek., 1880, Nr. 43).

Tarnowski.
Aphasia syfilityezna. (Pam. tow. lek. warsz., T.

LX, 1868, str, 213). -
Afasia sifilitica; traduzione eon note e aggiunte di

Pirocchi e Porlececa. Milano, 1872.

Taroni Bernard Adam Gaspar, rodem
z Krakowa. :
Des tumeurs blanches artieulaires. Montpellier,

impr. de Boehm et Comp., 1839, w 8-ce, str. Tz.

Taroni Józef, ur. 23 września 1780 roku
w Poznaniu, ukończywszy liceum warsza-
wskie, rozpoczął nauki lekarskie 1818 roku
w Warszawie, w r. 1820 przeniósł się do
Berlina i tam 29 grudnia 1523 r. dyplom
doktora medycyny osiągnął.
De sensibilitate, Berolini, formis Briischekianis,

1823, w 8-ce, str. 34. Diss. inaug.
Die Nervenkraft. Braunschweig, 1845.

Tatarczuch W., ur. w Krakowie 25 czer-
wca 1850 r., nauki gimnazyalne i uniwer-
syteckie odbywał w mieście rodzinnóm,
gdzie r. 187/ otrzymał dyplom doktora
wszech nauk lekarskich. Następne lat
cztery pracował w głównym szpitalu lwow-
skim jako lekarz pomocniczy (sekunda-
ryusz),

Die Schwefelquellen in Lubień im J. 1879. Lem-
berg, 1879, w 8-ce, str. 30, rye.

Taubenheim Jan Kazimierz, rodem z To-
runia, gdzie od r. 1683 zajmował się prak-
tyką lekarską. Był to ezłowiek wielkićj
nauki przy nader małym wzroście ciala,
Um. 1707 r. 21 marca, 3

Por. Zerneke: Kron. m. Torunia, str. 384. Gąsio=
rowSki: II, 198.
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Taubes Jan, z Sieniawy.
'Dissertatio inauguralis pharmacologica de acido

hydroeyanico ete.  WVindobonae, typis L. Grundi.
1834, w 8-ce, str. 31. :

Taxa aptekarska czyli cennik lekarstw ułożonych
p. Radę lekarską Królestwa Polskiego. Warszawa,
1854, w 8-ce, str. 158.

Toż, Warszawa, 1867, w 8-ce, str. 136, po polsku
i po rosyjsku. »
Taxa lekarstw. Warszawa, druk. X. X. Pijarów,

1814, w 4-ce, str. 34.

Taxa lekarska ułożona przez komitet tymczasowy
lekarski. 1836, w 4-ce, str. 58.
Taxa lekarstw ułożona przez Radę lek. Król. Pols.

na r. 1839. Taksa lekarstw sostawlennaja miedicin-
skim sowietom w Carstwie Polskom na 1839 god,
w 8-ce, str. 167.

Taxa lekarstw dla miasta Krakowa i jego okręgu.
Kraków, druk. St. Gieszkowskiego, 1837, w 4-ce, str.
42i11 nl.
Taxa lekarstw z polecenia rządu krajowego przez

kom. właściwą ułożona od początku r. p. wszystkie
apieki kraju W. miasta Krakowa obowiązująca.
Kraków, druk. Gieszkowskiego, 1887, w 4-ce, str.
34
Taxa medieamentorum in pharmacopoea Galic.

provineiali emendata eontentorum. Lemberg, Piller,
W 8-ce, str. 36, VIII, 35 (i po niemiecku) XVIII w.

Toż. Lemberg, Joh. Piller, 1804, w 8-ee, str. 77.
Taxa medicamentorum in pharmacopocae austria-

cae editione 3 eontentorum. Lemberg, Druck von
Piller, 1822, w-4-ce, str. 36.
Taxe (Neue apotbekar) welche vom 8 Marz biszur-

kiinftigen Regulirung der Taxe giltig ist. Lemberg,
1811, w 8-ee, str. (2.

Tecław Franciszek, z Krzemieńca.
Preceptes hygićniqnes pour les femmes enceintes.

Montpellier, 1834, w 4-ce, str. 15. These.

Tectander, właściwie Zimmermann Józef,
rodem z Krakowa, towarzysz uniwersy-
tecki Strusia, stopnie filozoficzne otrzymał
w Krakowie 1530 i 1582 r. Nauk lekar-
skich słuchał w Padwie, zkąd wracając do
ojczyzny zapoznał się w Bazylei z Frazmem
Rotterdamczykiem. W kraju pozyskał
względy „Piotra Kmity, wojewody krakow-
skiego; potóm został sekretarzem przybo-
cznym i lekarzem nadwornym córki star-
szój Zygmunta I, Izabelli, którą do Węgier
do małżonka Jana Zapolskiego odprowa-
dził a potóm jeszcze 4 lata przy boku jój
zabawił. Umarł 1548 r. mając lat 36, Od-
znaczył się głównie jako wydawca wiel-
kich i zbiorowych dzieł.
Morbi gallici eurandi ratio exquisitissima a variis

iisdemque peritissimis medicis eonseripta: nempe
Petro Andrea Matheolo, senensi, Joanne Almenar,
hispano, Nieolao Massa, veneto, Nieolao Poll, caes.
Majestatis physico, Benedieto de Vietoriis, faventino.
His aecessit Angeli Bolognini de uleerum exteriorum
medela opuseulum perquam utile. .Ejusdem de un-
guentis ad cujusvis generis maligna ulcera conficien-
dis lueubratio. Oum indice rerum omnium quae in
eurationem eadere possunt copiosissimo. Basileae,
apud Joan. Bebelium, 1586. w 4-ce, str. 299. Tek-
tander dzieło to przypisał Adamo Bresinio medigo.
Basileae, Idib. Martii, 1536. *

Toż, Lugdunii, expensis Scipionis de Gabiano et
fratrum, 1586, w 8-cee, str. 280 i 16.

" 1550, 1556, 1624.

-Taubes—Teich.

Olaudii Graleni de venaesectione adversus Erasi-
stratum liber, ad graecorum exemplarium fidem re=
cognitus Jos. Tectandro Cracoviensi interprete. Al-
terque de venaeseetione adversus Krasistrataeos,
qui Romae degebant, interprete eodem. Oba te trak-
taty znajdują się w zbiorze dzieł Galena wydanym
p. t.: Olaudii Galeni Pergameni opera omnium uti-
lissima a doctissimis viris partim nune primum lati-
nitate donata, partim vero ad exemplaria graeca di-
ligentius recognita. Basileae, apud Andr. Cratan-
drum, 1586, fol. ;

Tlomaczenie powyższe umieszezone jest także
w zbiorze Galena, wydanym w Bazylei, apud Hier.
Frobenum, 1549. (T. V, str. 1058 — 1102). A także
w wydaniu weneckićm u Valgrisiusa, 1562, (Olassis
VI, str. 108 — 118), niemnićj w wydaniu u Juntów,

Elegiae III de peregrinationibus suis ad Petrum
Kmitam, palat. erae. et regni Pol. supremum mar-
schaleum. Oracoviae, Ungler, 1542, w 4-ce,
Nadto wydał dzieło Miechowity (1522). Ob.
Por. Oettinger: 170. Roczn. tow. prz. n. T. VIII,

str. 178. Janociana: I, 268. Bentkowski: II, 443.

Teichmann - Stawiarski Ludwik, ur. 16
września 1628 r. w Lublinie, do gimna-
zyum. uczęszczał w Radomiu, nauk lekar-
skich słuchał w Dorpacie. Heidelbergu
i Getyndze, gdzie r. 1856 dyplom doktorski
otrzymał, a następnie był prosektorem
przy katedrze anatomii i docentem pry-
watnym, W r. 1861 objął katedrę anatomii
w uniwersytecie Jagiellońskim. Jest radcą
rządowym, członkiem akademii umiejęt-
ności. Niejednokrotnie dostojeństwo dzie-
kana i rektora piastował.

Zur Lehre von den Ganglien. Góttingen Dieterich,
1856, w 8-ce, str. 27, 1 tabl. Diss. inaug.
Ueber das Haematin. (Pfeufers und Henles Zeitsehr.

(. rationelle Med., 1856, B. VIII, Hft 1).
Das Saugadersystem vom anatomiscehen Stand-

punkte. Leipzig, Engelmann, 1861, w 4-ce, str, XII,
124, tabl. 18.
Badania anatomiezne w przedmiocie objętości ko-

mórek sereowych. (Roezn. tow. nauk. krak. Poczet
8-0i, T. VIII, 1864, str. 402—420).

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw. Jag.,
1864, w 8-ce, str. 19. ś
Anatomiczne poszukiwania w przedmiocie chłonie

krtani. (Przegl. lek., 1870, Nr. 49, 50).
Kilka słów o wartości niektórych nowszych badań

chłonie w powszechności, tudzież o naczyniach lim-
fatyeznych krtani. (Roczn. tow. nauk. krak., Poczet
3-ci, DT. XIX, 1871, str. 289—302).

Toż, w osobn. odb. Kraków, 1871, w 8-ce, str. 14.
Erliuterung zu Prof... anatomiscehen Priiparaten

auf. der Weltaustellung in Wien, 1873, Krakau,
Druck von Korneeki, 1873, w 8-ce, str. 8.

Kit jako massa injekeyjna. (Rozpr. i spr. z pos.
wyd. mat. pr. ak. um., T. VII, 1880, str. 108 — 157).

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw. Jag.,
1880, w 8-ce, str. 51.

Teich Waleryan, um. 24 stycznia 1874 r.
Mięśniak maciey (myoma uteri). (Gaz. lek.. T.

XIY, 1873, str. 40—52).
Złamanie kości bocznój czaszki.

wausz., TP. LXIV, 1870, str. 11).
Carcinoma medullare antri Highmori, rezekcya pra-

wój e1 szczęki górnćj. (Tamże, T. LXVI, 1871,
str. 64).

(Pam. tow. lek.



* ”Telafus—Theiner. .

-Telafus Jan. :
*"" Zapiski dotyczące się pomoru wschodniego (pestis
orientalis), który w r. 1870 i 1872 panował w Kur-
dystanie. Wyjątki ze sprawozdania D-ra J.,. (z Litwy)
wysłanego w r. 1872 przez rząd rosyjski na miejsce,
gdzie przedtóm była zaraza. (Przegl. lek., 1875, Nr.
40). . ;

Telakowski Olimp, um. r. 1841.
O własnościach i skutkach lekarskich wody mine-

ralnćj Buskići. Warszawa, w druk. przy ulicy Ry-
marskiój, 1835, w 8-ee, str. 64. *

Teleszewski A. .
O chorobaeh panujących w Słonimie i jego okoli-

cach w pierwszćj połowie 1851 r. (Tyg. lek., 1851,
Nr. 31). :
O użyciu amygdaliny w skirze i raku. (Tamże,

1851, Nr. 36).

Temberg Jan, chirurg królewski, towa-
rzyszył Władysławowi IV w podróży do
kąpieli badeńskich 1638 r.

* Tenneker S. v.
Wyjawienie' sposobów jakieh handlujący końmi

używają do ich upięknienia, odmłodnienia a nastę-
pnie do oszukiwania kupujących konie z dodaniem:
nauki o najnowszym i najprostszym sposobie angli-
zowan'a koni i korzyściach jakie ztąd dla handlarza
końmi wynikają. Przez S.v. Tenneker. Przekład
z2-go wydania. Warszawa, 1834, w,.8-ce, str. 228.

Teodorus Karol, lekarz lwowski,
Post suppressos menses geravis liaemorrhagia, de-

nique tamen sanata. (Ephem. nat. eur. Dee. II, An-
nus VI, Obs. 130).

Terlecki Hippolit Zygmunt, rodem z Wo-
łynia, średnie nauki pobierał w Krzemień-
cu; bieg nauk lekarskich, które rozpoczął
w Uniwersytecie krakowskim, przerwały
mu wypadki r. 1831; dyplom doktora me-
dycyny otrzymał 30 kwietnia 1833 roku
w Krakowie, gdzie następnie zajmował się
wykonawstwem lekarskióm. Po śmierci
żony, utalentowanćj poetki (Anna z Kra-
kowa), udał się do Francyi; powtórnie dok-
toryzował się w Montpellier r. 1837, W Pa-
ryżu porzucił medycynę, oddał się teologii,
i został księdzem katolickim. Późnićj przy-
jał obrządek anicki i począł gorliwie pra-
cować nad rozszerzeniem swego wyznania
między słowianami południowymi; w tym
celu założył seminaryum w Paryżu. Gdy
jednak działania jego pożądanego skutku
nie odniosły, przeniósł się do Galicyi i tam
należał do gorliwych stronników partyi
rusińskićj. Obeenie przebywa na Wołyniu,
jako ksiądz Cyryl, a późnićj Włodzimierz
„obrządku grecko-wschodniego.

De cholera. Oracoviae, typ. Gieszkowski, 1838,
w 8-ce, str. 29. Diss. inaug.
Rady zachowania się niewiast czasu brzemienno-

ści, porodu. połogu, tudzież o pielęgnowaniu niemo-
wląt i wyborze mamki. Kraków, nakład i druk J.
Czecha, 1835, w 8-ee, str. VIII, 245.

Essai sur Fhydrocóphale. Montpellier, impr. Avi-
gnon, 1837, w 4-ce, str. 28. These. Z

Rócapitulation des ćvónements deGalicie en 1846,
óerite par un ecelósiastique et traduite du | olonais.
Paris, impr. L. Martinet, 1847, w 8-ee, str. 40.

SŁOWN. LEE. POL.
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Rólation de Vemprisonnement d'un. prótre catholi-
que4 Dresde, pendant les ćvónements-du mois de mai
1849, Bruxelles, J. B. de Mortier, 1849, : w "8-ce,
str 9: *B wiec i

Słowo Rusina ku naszćj b aci szeęzepu słówiań-
skiego o rzeczach słowiańskieh, Paryż, druk. L. Mar-
tineta, 1849, w 12-ce, str. 94. ny

Rzecz o obrządkach katolickich wschodnich
a schizmie wschodnićj miana w Paryżu w kościele
Wniebowzięcia, Paryż, druk. IL. Martineta, 1850,
w 8-ce, str. 15. : : HZ

Prisojedinienje k prawosławnoj cerkwi un'atskago
jeromonacha... doktora bogosłowja i miedieiny. Ki-
jew, 1872. rłri

Ugorskaja Ruś i wozrożdieńje soznania narodnosti
Kijew, 1874, w 12-ce,

stw. 52. * RSE.

Teiz B., lekarz szpitala starozakonnych
w Lublinie. >

Ciężkie obrażenie głowy z pómyślnóm zejściem.
(Gaz. lek., T. X1I, 1872, str. 241—246). ;

Wypadek przymiotu dziedzicznego.
XIV, 1873, str. 22—27), ł i i
Odma piersiowa (pneumothorax). (Tamże, str. 281

—236, 250—254, 266—268, 359—364). |.

Teuber Jan, lekarz nadworny Maryi Lu-
dwiki żony Władysława IV, był obecny
przy sekcyi króla w Mereczu 1648 r.

Por. Adamowicz: Krótki rys anat. 6.

Teuber Jan Fryderyk, stopień doktora
medycyny uzyskał w Jenie 1682 r.
De loehiis naturaliter fluentibus et praeternatura-

liter suppressis Jenae, 1682. Diss. inaug.

Thadini, lekarz, przybywszy 1761 r. do
Wilna, w krótkim czasie po szczęśliwie do-
konanych operacyach ocznych zasłynął nie
tylko w stolicy Litwy ale i w odleglejszych
okolicach.

Por. Kuryer litewski, Nr. XI, 13 marca 1761.

Theiner Jan Gotfryd, rodemz Pszczyny
na Szlązku pruskim, doktór medycynyi chi-
rurgii,jedenzzałożycieli warszawskiego to-
warzystwa lekarskiego, sekretarz tegoź to-
warzystwa od r. 1820-— 1828 i bibliotekarz
1820—1825. Um. 1828 r. ?

Diss inaug. medieo-cehirurgica sistens casum epi-
l'psiae per terebrationem ceranii feliciter sanatae.
Berolini, I. F. Starek, 1811, w 8-ce, str. 56.

O żydach polskich, sposobie ich życia i najgłó-
wniejszych między nimi panujących chorobach.
Rzecz czytana na posiedzeniu tow. lek. warsz. d. 15
maja 1821 r. (Pam. tow. lek. warsz., T.IV, 1840,
str, 1). i

* Ueber Lebensart und-cigenthiimiiche Krankhe:ten
der Juden in Polen. (Leo Magazin f. Heilknnde
und Naturwiss. Jahrg, 1. Heft. 2, 1828, str. 224
do 246).

Theiner Feliks, syn poprzedzającego, ur.
w. Warszawie 1516 r., ukończywszy 1831 r.
liceum w rodzinnóm mieście, medycyny
słuchał od r. 1882 w Berlinie i tam 10 sier-

(Tamże, >

pnia 1886 r. stopień doktora otrzymał i te-
goź roku w Warszawie życia dokonał.
De testis morbis. Berolini, typis Nietackianis, 1836,

w 8-ce, str. 44. Diss inaug.
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Thejnert J.
Historya porodu Pc samowolnego.

(Pam. tow. lek. warsz., T. XVIII, 1547, str. 257).
Przypadek choroby mózgowój u dziecka 4-letniego.

(Tamże, T. LXIII, 1870, str. 249).
Thieme Apolinary, ur. w Warszawie 23

lipca 1846 r., od r. 1564 zaczął uczęszczać
na wydział lekarski Szkoły Głównój war-
szawskiój i w styczniu 1870 r. stopień le-
karza otrzymał, Następnie rozszerzał za-
kres swój- wiedzy lekarskićj na klinikach
w Wiedniu, Pradze i Berlinie; 1871 r. zo-
stał naznaczony asystentem kliniki poło-
żniezćj warszawskićj, obecnie zajmuje się
wykonawstwem lekarskiem w Warszawie
jako położnik i ginekolog.
O wydobywaniu główki płodu przedziurawionćj

i wymóżdżonćj za pomocą kranioklastu. Z kliniki K.
Brauna w Wiedniu. (Klinika, T. VIII, 1871, str. 81
do 86).

„ O wartości obrotu płodu na nóżkę, sposobem Brax-
ton'a Hieks dokonanego, przy łożysku poprzedzają
cóm. (Tamże, str. 289—295, 305—8309).

Położnietwo dla użytku akuszerek. Warszawą,
nakł. autora, druk. J. Ungra, 1872, w 8-ce, str. VII,
265, 4 tabl.

Zarośnięcie zupełne ust macieznych (Atresia ostii
uteri eompleta acquisita); utworzenie sztucznego
otworu (Hysterotomia); poród ukończony siłami na-
tury. Spostrzeżenia z kliniki położniczćj prof. Tyr-
chowskiego. (Medycyna, 1873, Nr. 6, 7).

Poród czasowy. — Wypadnięcie pępowiny przy
jarogióiwy płodu czołowóm. — Wydobycie główki za-

linowanój kleszczami. — Zapalenie wnętrza macicy
i pochwy (endometrititis et eolpitis diphtheritica).—
Zapalenie kataralne pod koniee zgorzelinowe pęche-
rza moczowego. — Rozerwanie diastasia i zapalenie
spojenia biodro - krzyżowego lewego. — Krwotoki
maciezne w połogu. — Śmierć. (Tamże, 1874, Nr.
32, 33).
Trzy przypadki dobrowolnego pęknięcia maciey

podczas porodu (Ruptura uteri inter partum spon--
tanea). Spostrzeżenia z kliniki położniczćj prof. Tyr-
chowskiego w Warszawie. (Medycyna, 1874, Nr. 38,
39).
Na posiedzeniach warsz, tow. luk. komunikował:
Ruptura uteri spontanea, dwa przypadki. (Pam.

tow. lek. warsz., T. LXX, 1874, str. 22).

Poród, diastasis symphyseos sacro-iliacae. (Tam-
że, T. LXX, 1874, str. 23).

O podskórnóm zastrzykiwaniu ergotiny. (Tamże,
T. LXXII, 1876, str. 351).

Thierling Franciszek, ur. 1852 r. w Bło-
ciszewie, do gimnazyum uczęszczał w Szre-
mie, nauk lekarskich słuchał od r. 1873
w Wrocławiu, gdzie r. 1879 dyplom dok-
torski osiągnął.
Ueber Vergiftung durch Kloakengas. Posen, Łe-

biński, 1879, w 8-ce, str. 43. Diss. inaug.

Thokarski Jan Kazimierz, ur. 1824 r. we
wsi Ostrowite, w dawnój ziemi Miłachow-
skiej, nauki szkolne ukończywszy w Cheł-
mnie, odbywał studya prawnicze na uni-
wersytetach w Bonn i Halli. Następnie
trzy lata urzędował, jako prawnik, w Cheł-
manie, Berlinie i Grudziążu. Porzuciwszy

Tbejnert—Thurneisser.

zawód sądowy, oddał się gospodarstwu
rolnemu, a w cztery lata późnićj r. 1856
rozpoczął studya lekarskie w Berlinie ir.
1859 dyplom doktorski otrzymał.
De laryngitide pseudo - membranacea  adjecto

morbi specimine. Berolini, G. Lange, 1859, w 8-ee,
str. 32.

Thugutt, zajmował się praktykąw Żdżan-
nóm w pow. Krasnostawskim. Um. w Kę-
czycy, 1880 r., w 57 r. życia.

Panercatitis, abscessus in panereate. (Tyg. lek.,
- 1851, Nr. 35).

O nacieraniu szezotką, jako ważnym środku w le-
czeniu mianowicie bićdnych. (Tamże, 1852, Nr. 7).

O gorączkach i febrach, panujących w Stanisła-
wowskim powiecie, w miesiącach lipeu, sierpniu
i wrześniu r. b. (Tamże, 1854, Nr. 39, 40).

O pokarmach mięsnych, zbytecznóm ich używaniu
io skutkach jakie wa wynikają dla zdrowia ludz-
kiego. (Tamże, 1857, Nr. 30 —34).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1857, w 8-ce,
str. 24.
Ooderwaniu główki przy porodzie. Co się dale

wyrozumować o przypadku oderwania główki przy
porodzie, opisanym p. D-ru Rewolińskiego w Nr. 31,
Tyg. lek., zr. b. (Tyg. lek., 1864, Nr. 37).

Przepuklina serca przeponowa (Hernia eordis dia-
phragmatica). (Tamże, 1864, Nr. 48).

Eetopia cordis. (Pam. tow. lek. warsz., T. LII,
1864, str. 444).

* Thurneisser Leonard, zum Thurn, ur.
w Bazylei 1589 roku, górnik, alchemik
a późnićj lekarz elektora brandeburskiego
Jana Jerzego a siostrzeńca Króla Pol-
skiego Zygmunta Augusta, wielki zwo-
lennik Paracelsa, słynął w Niemczech
i u postronnych ze swych alchemicznych
dochodzeń. Umarł 1596 roku. Król Stefan
Batory chcąc się zaopatrzyć w środek,
któryby go od możliwego otrucia uchro-
nić zdołał, zawiązał z Thurneisserem ko-
respondencyą i następującą w tćj mie-
rze z Berlina otrzymał odpowiedź, któ-
rą tu w przekładzie z łacińskiego poda-
jemy:

Najjaśniejszy Panie.
Odebrałem list Waszćj Król. Mości przez P. Boja-

nowskiego ze Lwowa d. Ż1 maja do mnie pisany. Je-
stem ja z liczby tych ludzi, którzy od wielu lat z ma-
gnataumni przestając, potrzeby ich poznawać umiem,
a stosownie do tego, eo od P. Bojanowskiego słysza-
łem, posyłam W. Kr. Mości pewne antidotum czyli
alexipharmacum przeciw wszelkićj truciźnie, przy-
stosowane do natury i kompleksyi W. Kr. Mości.
Balsam z niemałą pracą sporządziłem stosownie do
prawideł kabalistyki i magii naturalnój, bo złość
ludzka teraz do tego stopnia doszła, że ostrożnym
być należy nie tylko w jedzeniu i piciu, ale nawet
w ubiorze, umywaniu i dotknieniu: bo zdrada ukryta
być może w sprzętach rozmaitych, w stołkach i ła-
wach, których, gdy się kto dotknie albo przez nie
przestąpi, życie utracić może; a czasem skutek do-
piero piętnastego a nawet trzydziestego dnia się po-
kazujeajad przez mięśnie, nerwyiżyły do Serca
przenika. Tego więe kosztownego balsamu, który
Stargane siły krzepi i od trucizny ehroni, posyłan
"W. Kr. Mości cztery poreye, których obyczajem na



Tkullie—Tissot.

dworach królewskich używanym w obec P. Boja-
„nowskiego skosztowałem i on za mną toż samo
uczynił, |

Proszę Ńajwyższego aby W. Kr. Mości dawne
wrócił zdrowie,

W. Kr. Mości najniższy sługa

Leonard Thurneisser
lekarz elektora brandeburgskiego.

Berlin, 13 lipca 1578 r.

Historia sive deseriptio plantarum tam domestica-
rum quam exoticarum, earundem cum virtutes influ-
entiales, elementares et naturales, tum subtilitates
nec non icones etiam veras ad vivum artificiose ex-
pressas proponens: atque unacum his partium
omnium corporis humani ut externarum ita interna-
rum pieturas et instrumentorum extractioni chymieae
inservientium delineationem usumque ac methodos
denique pharmaceuticas quasvis ad curam valetudi-
nis dextre traetandam necessarias eomplectens, uti-
litatis vero publieae gratia a Leonhardo Thurneissero
zum Thurn, medico ordinario electoris Brandeburgiei

- eonseripta. Berlini, Mich. Hentzske, 1578, fol. str. 151.
- Ded. Stefanowi Batoremu.

Por. Moehse Geschichte der Wissenschaften in
der Mark Brandeburg. besonders der Arzneiwissen-
schaft.. 399, 552, 5539. Raczyński: Pamiętniki do
historyi Stefana Kró!a Polskiego, 1830, str. 141.

Thullie Jan, lekarz, w r. 1728 był obrany
rajcą lwowskim.

Por. Zubrzycki: 403.

* Tichy Ludovicus.
De plica polonica. Berolini, typis Gustavi Sehade,

1845, w 8-ee, str. 40. Diss. inaug.

Tidicaeus Franciszek, ur. 1554 roku
w Gdańsku, doktór medycyny, fizyk m.
Torunia i profesor gimnazynm. Umarł 29
marca 1617 r.

Phytologia generalis capitibus aliquot complectens
ea. quae ad plantarum essen'iam naturamque uni-
versam explicandam  pertinent.  Lipsiae, 1582,
w 8-ce.

In Jatromastigos, de Reeto et Salutari usu, de
abusu item multiplici atgue nefario Medicinae li-
bellus editus autore Francisko TDidiecaeo Dantiscano
Reipublicae Thoruniensis Physieo. Formici Borusso-
rum. Exeudebat Andreas Catenius, 1598, w 8-ce, k.
nl. 16, str. 36 i 4 nl.
De Theriaca ejus multipliei utilitate, ac recta cen-

fieiendi ratione in Andromachi Senioris Medici summi.
carmen graeeum de Theriacia ex Viperis inseriptum
Commentarius utilis, popularis, dilucidus et seeunda
eruditione Physica canditus. Authore Francisco

* Tidieano Phil. et Medicinae Doctore.. Thorunii, ex
officina typographiea Andreae Cotenii, 1607, w 4-ce.
Ded. Mochingerom, obyw. toruńskim.

Mieroeosmus, hoe est: deseriptio hominis et mundi
napoNkyjNaę, in qua quomodo in homine. ex singulari,
infinita et plus quam excellenti Dei Oreatoris sapien-
tia, universa rerum natura, per imaginem quasi ex-
pressa sit, Hominis ad mundum, a capite ad calcem,
seeundum cxteriora et interiora, quo ad animam et
corpus, ceollatione faeta, partieulatim ostenditur;
quantoque adeo jure veteres hominem 'arvum Mun-
dum vel totius Mundi Epitomen esse dixerint, evidenti
et perquam jucunda demonstratione, abunde docetur
et explieatur: idqne ex ipsius maxime vetustatis
autoritate et sententia: cum plurimarum doetrinarum
utilitate insignium et ad naturae praecipue cognirio-
nem cumprimis facientium enarratione plana et lueu-
lenta. Omnibus non modo philosophiae et medicinae
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sed etiam omnium artium studiosis, in summa omni-
bus in omni literarum genere versantibus, non minus
voluptatis quam fruetus et utilitatis paritura. Opus
pene novum EVTEXvov, et singulari multiplicique eru-
ditione refertum: Autore Frane seo Tidicaeo Dantis-
cano, philosophiae ac medieinae doctore, Reipubli-
caeque Thoruniensis in Prussia physieo. Lipsiae,
sumtibus Nieolai et Christophori Nerlich, Exeudebat
Joh. Hermannus, 1615, w 4-ce. Dalej: Przywilej, List
Piotra Kościeleckiego do autora. Dedykacya Phi-
lippo II, duei Stetini, Pome: anorum, Cassubiorum et
Vandalorum, Prihcipi Rugiae ete. z datą 1615.
Przedmowa K. Grasera. Pochwały rozmaite. Przed-
HOWE autora. Razem k. nl. 40, str. 762 i index k.
nl. 13.

Toż, Lipsiae, 1688, w 4-ce. .
Por. Arnold: Monument. "6. Praetorius: Athenae

Ged. 209. Zernecke: Chron. 257. Starowolski: Monu-
ment. 391. Oharitius: de eruditis Gedan. 133.

* Tieffenbach C. (v.).
Krótki traktat nad tak zwaną wakcyną czyli kro-

wią ospą i jćj szczepieniu, jako zapobiegającym spo-
sobie przeciw naturalnój ospie, przetłómaczony z nie-
mieekiego na polski język przez Me. Nałęcz Kęszye-
kiego. Grodno, 1803, w 8-ee.

Tiger Grzegorz.
O fizyologicznóm działaniu diuboaziny. (Doniesie-

nie tymezasowe). Z pracowni fizyologicznój prof. Na-
wrockiego. (Kronika lekarska, 1880), Nr. 18).
O działaniu fizyologicznóm siarezanu diuboaziny

na organizm zwierzęcy. (Pam. tow. lek. warsz., T.
LXXVII, 1881, str. 119—176).

Fiziołogiczeskoje diejstwie sierno-kisłago diuboa-
zina na. żywotnyi organizm. Dissertatio na stiepien
doktora miedieiny. Warszawa, w tip. K. Kowalew-
skago, 1880, w 8-ce, str. 28.

Timm Edward Fryderyk.
Dissertalio inauguralis medieo- chirurgiea de

Bronchotomia et Oesophagotomia — auetor Kduardus
Friderieus'Timm Berolinensis Poloniae Regis in legio-
ne militum pedestrium chirurgus. Goettingae, typis
Joanni Chris. Deetercili, 1793, w 8-ce.

* Tissot Szymon Andrzej.
Radadla pospólstwa względem zdrowia iego przez

P. Tyssota doktora i profesora medycyny, Towarzysza
akademii królewskiey londyń. /Medyko-fizyczney
Bazyleyskiey, Ekonomiczney Bernenskióyz frane. na
polski ięzyk przełożona. Warszawa, w druk. X. X.
Piiarów, 1778, w 8-ce, 3 t. T.I, str. 262. T. II, str.
270, rejestru lekarstw kart 10.

"Toż samo. Warszawa, w druk, I, K. IMci y Rze-
czypospolitey u X. X. Scholarum Piarum, 1777,
w 8-ce, 3 t. T. I, str. 265, 4. T. II, str. 263, 22,

'D. III ma taki tytuł: ż
Rada dla literatów y sedynteryą bawiących się

ludzi, względem zdrowia ieh' przez P. Tyssola D-ra
y Prof, Medycyny ete. Z franeuzkiego na polski ię-
zyk przełożona. T.IIL Warszawa, w druk. I. K.
Mci y Rzeczypospolitey u X. X. Seholarum Piarum,
1778 w 8-ce, str. 94. : :

Rada dla Pospólstwa względem zdrowia jego przez
P. Tyssot D-ra i Prof. medycyny, i wielu akademiy
'Towarzysza, teraz od niegoż samego poprawna i po-
większona. Z francuzkiego na polski ięzyk na nowo
dokładniey i do polszczyzny stosowniey przełożona.
Warszawa, w druk. I. K. Mei i Rzeczypospolitey
u X. X. Scholarum Piarum, 1785, w 8-ce. T. I, str.
294. TP. LI, str, 322. T. 1II, str. 96. (Tłom. Kajetan
Kamieński).

"Toż. Warszawa, 1790, w 8-ce, 3 t. Ą
Toż. Warszawa, drak. Scholarum Piarum, 1798,

w 8-0e, 2 t. T.I, str. 296, T. II, str. 348.
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Rada dla literatów, sedentaryuszów i tych wszyst-
kich, którz; przywiązani do urzędu swojego pracami
rozumu, zdrowie swoje wycieńczają. Z frane. na ję-
zyk oyczysty przełożona przez X. Joachima Karwow-
skiego S. P. Warszawa, w druk. X. X. Scholarum

_ Piarum, 1774, w 8-ce, str. 150.

Rada dla literatów i sedentaryą bawiących się lu-
dzi, względem zdrowia ieh,. przez P. Tissot. Z fran-
cuzkiego na polski język: przełożona. Warszawa,
u Pijarów, 1790, w 8-ce, str. 98.

a'Toż, inne wydanie. Warszawa, u Pijarów, 1805,
w 8-ce, str. 90. -
Onanizm czyli roztrząśnienie chorób pochodzących

z samogwałtn. Przez P. Tissot sławnego doktora po
francuzku napisany, teraz na polski przełożony.
Warszawa, Lwów, Mich. Gróll, 1782, w 8-ee, 9 k. nl.,
str. VI, 235.

* Onanizm, czyli rcztrząśnienie chorób pochodzących
z samogwałtu przez pana Tissot'a sławnego doktora
po franeuzku napisane, a na polski ięzyk przełożone
i podług siódmey edyeyi od samego autora r. 1781
znacznie powiększoney i polepszoney poprawione,
drugi raz do druku podane. Za przywileiem w War-
szawie, nakł. i druk. Miehała Groella, 1787, w 8-ee,
str. 234, 2, XVI, 216.

Toż. Warszawa, 1802, w 8-ce, str. 230.
Toż. Warszawa, 1806, w 8-ce, str. 230.
Porządek życia w ezerstwości zdrowia w długie

prowadzący lata, przez Ludwika Perzynę zakonu
Braci Miłosierdzia ze wszystkich dzieł Tissota w je-
dno zebrany. Kalisz, 1789, w 8-ee, k. nl. 4, str. 60.

Toż, Supraśl, 1789.
Toż, Łowiez, 1796, w 8 ce, str. 180.
Toż Łowiez. 1799, w 8-ce.
Tajemnice płei żeńskiey iey choroby i lekarstwa

na nie. Wyiątek z dzieł sławnego Tissota na nowo

stosownie do wieku naszego przez D-ra Becker prze-

robiony. Lipsk, 1809, w 8-ce, str. 190, z ryeiną.

Sposób ratowania utonionych z dzieł sławnego
"Tyssota wyjęty. W 16-ce.

Wypisy względem zdrowia z dzieł Tissota wyjęte.
Kraków, w druk. Józefa Mateckiego, 1821, w 8-ee,

str. 198. (Tłom. Ks. Piotrowski).

Tyssota rady lekarskie dla wszystkich ludzi, szezc-

gólnićj dla mieszkańców na prowineyi ach
przez D-ra G. W. Becker, na język polski przełożone.

Wrocław, Korn, 1824, w 8-ee.

Titz Józef, ur. w Warszawie r. 1800,
średnie nauki pobierał w rodzinnóm mie-

ście w szkołach pijarskich, następnie w Po-

zhaniu, gdzie ukończywszy liceum, przez
kilka lat zajmował się aptekarstwem. Nauk
lekarskich słuchał od r. 1822 w Lipsku,
późnićj (1825) w Berlinie, nakoniee (1827)
w Wrocławiu i tam 1829 r. dyplom dokto-
ra medycyny otrzymał,
De łuce. Vratislaviae, tvp. Groesselianis, 1829,

w 8-ce, str. 27. Diss. inaug.

Titz Karol Teodor.
Beschreibung des Korsower mineralischen eiscn-

laltigen Wassers, von.... Med. Dr. gewes. Bezirks

Phisieus nunmehr wohnlaft in der Stadt Lemberg.

Lwów, Piller, 1800, w 8-ce, str. 16.

Opisanie wody mineralnćj Korsowskiey cząstki że-

lazne w sobie trzymającey przez... nauk lekarskich

doktora, bywszego fizyka powiatowego, teraz we

Lwowie mieszkającego, Lwów, J. Piller, 1800, w 8-ce,

strz 16.
Toż, wydanie 2-gie. Lwów, J. Piller, 1807, w 8-ce,

"str. 16.

Titz—Tomicki.

Tobien Wojciech Izydor, z Królestwa, -
De glandularum duetibns efierentibus ratione im-

primis habita telae muscularis. Dorpati, 183, w 8-ce,
str. 82, tabl. 1. Diss. inaug.

* Tobold, ob. Taczanowski.
Toeplitz Maksymilian, był lekarzem

w szpitalu Św. Ducha w Warszawie.
De hydrocele. Berolini, 1830, w 8 ce, str. 54. Diss.

inaug. ?

"-" Toeplitz Teodor, ur. r. 1850 w Warsza-
wie, nauki gimnazyalne pobierał w Dre-
znie i Heidelbergu, medycyny sluchał. 1868
roku w Heidelbergu, późnićj (1869—1872)
w Królewcu. :
Ueber die Innervation der Bronehia'museulatur.

Kónigsberg, Gruber u. Longrien, 1878, w 8-ee.
Diss. inaug.

* Tognio Ludwik.
- © skuteczności przesyłanćj Egerskićj wo 'y mine-

ralnój ze źródła Salzquelle zwanego w chroniczno-za-
palnych zatkaniach wątroby, po:ączonych z sympa-
tycznemi cierpieniami piersiowemi przez... w 8-ce,
str. 4.
Tomanek Józef, z Sieniawy.
Dissertatio inaugurals medico-practiea de dys-

enteria epidemica. Vindobonae, typ. Congr. Mech t,
1837, w 8-ce, str. 34. ,

Tomaszewicz Anna, obecnie (od r. 1881)
żona K. Dobrskiego, lekarza warszawskie-
go, ur. r. 1854 w Mławie, ukończywszy
r. 1868 w Warszawie wyższą pensyą żeń-
ską pod kierunkiem Paszkowiczowćj, na-
stępne dwa lata przygotowywała się do
studyów uniwersyteckich. Nank lekar-
skich słuchała od r. 1871 w Zurychu i tam
r. 1877 stopień doktorski uzyskała. Zło-
żywszy powtórnie egzamen w Petersburgu,
w końcu r. 1880 osiadła w Warszawie,
gdzie dotąd zajmuje się wykonawstwem
lekarskićm.

Beitriige zur Physiologie des Ohrlabyrinths. Ziirich,
Genossenschafs-Buchdruekerei, 1877, w 8-ee, str. 9l.
Diss. inaug. i

Die Wirkung des Ohlorals und der Trichioressig-
siiure. (Pfliigers Archiv, B. IX, 1874, str. 55—44).
Nadto brała udział w pracy prof. Hermanna: Neue

Messungen iiber die Fortpflanzungsgeschwindigkeit
der Erregung im Muskel. (Pfiigers Archiv T. X).
Planipierwsze pięć szeregów doświadczeń są jćj
dziełem, jak o tóm sam autor na str. 58 wzmian-
kuje.

Tomaszewski Jan.
De cataracta. Vilnae, 1813, w 8-ce, str. 100. Diss.

inaug. R

Tomaszewski Walenty.
Zur Pathologie des Grosshirnschenkels. Breslau,

Kóhler, 1881, w 8-ce. Diss. inaug.

Tomaszkiewicz Tadeusz, ur. r. 1831
w Poznaniu, do gimnazyum uczęszczał
w Trzemesznie, medycyny słuchał w Wro-
cławiu i Berlinie.
De urethritide. Berolini, typ. Bendix, 1857, w 8-ce,

str. 20, 1 k. Diss. inaug. m :

Tomicki Benedykt Adam, doktór medy-
cyny, promowany do stopnia doktora filo-



Tomicki--Torosiewicz.

zofii w Krakowie 1638 r., był obrany rajcą
m. Iiwowa 1667 r.

Por. Muczkowski: Lib. promot. 304 307. Zu”rzyc-
ki: Kron. m. Lwowa 416.

Tomicki Jan Bazyli, ur. we wsi Sinie-
wucku nieopodal Stryja w Galicyi około
1780 r. Ukończywszy nauki gimnazyalne
i filozoficzne we Lwowie, przeniósł się na
wydział lekarski do Krakowa, gdzie 1807 r.
stopień doktora medycyny otrzymał; na-
stępnie blizko dwa lata doskonalił się w za-
wolzie lekarskim w Wiedniu. W r. 1809
wszedł do wojska polskiego jako sztable-
karz pułku 11-go jazdy, z którym odbywał
kampanie w r. 1812i 18; był pod Smoleń-
skiem, Moskwą, Możajskiem inad Berezyną.
W r. 1815 posunięty na lekarza sztabowe-
go pułku ułanów i ozdobiony krzyżem zło-
tym virtuti militari, na własne żądanie 31
maja tegoż roku otrzymał uwolnienie.
W r.1817 osiadł w Chełmie w Lubelskićm,
gdzie prawie przez lat 40 oddawał się wol--
nćj praktyce. Zasłynął jako biegły lekarz,
Krom nauk lekarskich i przyrodniczych
zajmował się z wielkióm zamiło waniem ję-
zykiem polskim i historyą swego narodu.
Kilkanaście lat przed śmiercią, porzuciwszy
praktykę lekarską, wyłącznie pracował
nad słownikiem wyrazów technicznych
polskich: praca ta, mająca być dopełnie-
niem Słownika Lindego, pozostała w rę-
kopiśmie, Umarł 10 maja 1855 roku.
Wydał:

0 przyczynie atrakcyi i repulsyi, 'ezyli rzut uwag
do ogólnej zasady przyrodownietwa. Część I. Lu-
blin, w druk. Kaz. Szczepańskiego, 1820, w 8-ce, str.
Sb mk 1,

Rzut uwag do ogólnój zasady przyrodownietwa,
w szczególności zaś o przyczynie repulsyi i atrakcji.
a: Il. Warszawa, w druk. Łątkiewicza, 1928,
w.8-ce, str. 192 i XIII.

Przetor do rozgmatwania plemion osiedzibiajązych
GermaniąiSarmacyą starożytną. Poznań, 1845.

s Tomkowicz, zwolennik aryanizmu, słynął
jako biegły lekarz za czasów Zygmun-
ta III.

. Por. Siarczyński: II, 266. Gąsiorowski: II, 190.

Tomorowicz Jan, stopnie doktora medy-
cyny i chirurgii otrzymał w Krakowie 28
marca 1819r. Był lekarzem sztabowym
wojska polskiego, następnie adjunktem
kliniki lekarskićj w b. uniw. warsz., przy
prof. JanieFreyerze, po śmierci którego,
mianowany 1828 r. zastępcą profesora te-
rapii i kliniki medycznćj, pozostawał na
tóm'stanowisku aż do zwinięcia uniwer-
sytetu.

_, Opisanie ustaw wydz. lekarsk, Tow. dobroczynno-
sei Warszawsk. wraz z urządzeniem apteki dla cho-
rych ubogieh kosztem tegoż Towarzystwa mających
się leczyć, przez... Warszawa, nakł. Zawadzkii Węc-
ki, 1815, str. 43 i VIII, 1 tabl.
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De usu phosphori in febribus intermittentibus.

Cracoviae, typ. academiae, 1819, w 8-ce, str. 17.
Diss. inaug.
O własnościach chlorków wapna, sody i potażu,

i ieh użyciu w sztuce lekarskićj. (Pam. lek. warsz.,

T. I, str. 87—124).
O użyciu kube» w sztuce lekarskićj. (Tamże, str.

346—312).
"Toż, po niemiecku. Leos Magazin, T. I, str. 559

do 600.
O własnościach i skutkach lekarskich korzenia

pod nazwiskiem rad. caincae albo chiococcae zwane-

go. (Pam. lek. warsz. T.II, str. 119 — 132, 222

do 262).
O skutkach extraktu sasanki (pulsatilla nigrieans)

w kokluszu. (Tamże, T. 1, str. 123—129).

00 urynu (urex). (Tamże, T. I, str. 130

do 131).
O własnościach różnych gatunków skrzypu (equi-

setum). (Tamże, T. I, str. 132—1383).

O klinice medycznój wydziału lekarskiego kr. uni-

wersyie:u łącznie z opisem historycznym biegu życia

i pełn'onych publicznych posług S. p. Jana Bogumiła

Frejera, prof. tecapii i kliniki terapeutycznej. Posie-

dzenie publiczne Król. warsz. uniw. 16 września

1829 r. w 4-ce, str, 27—70)

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1829, w 8-0e.

Przełożył dziełko Willie'go, ob. ź

Toński Jan, stopnie filozoficzne otrzymał
w Krakowie 1633 i 1636 r. Po obronieniu

rozprawy 12 października 1648 r., uzyskał

w akademii krakowskićj stopień doktora

medycyny i wkrótce do grona profesorów

wydziału lekarskiego zaliczony został. Wy-

kładał nauki matematyczne. Był on przy-

bocznym lekarzem Piotra Gembickiego,

biskupa krakowskiego. Roku 1666 zapi-

sał akademii krakowskićj na utrzyma-

nie bursy filozofów 8,333 złp. Wydał bar-

dzo szacowne dzieło matematyczne.
Arithmetiea vulgaris et Trigon 'metria rectil: ae

sphaeriea, prout Geometriae practieae alliisque Ma-

tlieseos partibus Architectonicae, geographicae, gno-

monicae ete. subservit. Venetiis, [mpensis Authoris,

1645, w 16-ce, str. 277. W końcu dodane są tablice

trygonometryczne z osobnym. tytułem: Catalogus ma-

gnitudinis rectarum cireulo insćriptarum et adserip-

tarum triplicium, sinuum, tangentium et secantium,

gui canon triangulorum Sive mathematieus nuncu-

patur. >

Questio de angina. Cracoviae, L. Kupisz, 1643,

w 4-ce. Diss. pro loco... k. nl. 4. ar ;

Por. Muczkowski: Lib. promot. 302. Gąsiorowski:

II, 31, 240. Wiszniewski: Hist. lit. polsk, IX, 525.

Bentkowski: LI, 323. : :

Torosiewicz Teodor, aptekarz i chemik

lwowski, um, we Lwowie 1876 r. 2 marca,

w 90 r. życia.
Physikalisch - chemische Analyse der minerali-

schen Schwefelquellen zu Lubień im Kónigreiche Ga-

lieien von T... Wien, druk Smida Ant., 1828, w 12-ce,

str. 82.
Analyse der Drohobyczer,

sooler - Salzsoolen - Mutterlaugen.
w 12-ce, str. 30. ;

Ueber das Suligulia Min*ral-Wiisser. Niirnberg,

1830, w 12-ce, str. 24, 1 tab. (odb. z Buchner'sRe-

pert.).
Die 8 'hwefelquelle zu Konopkówkaim Kónigreiche

Galizien physikalisch-chemisch untersucht und be-

sehrieben von T. T... nebst śirztlichen Bemerkungen

Bolechower und Staro-
Lwów, 1830,
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von G... H. Mosing. Lemberg, Piller, 1831, w 8-ee,
str. V, 117, 4 ryc.

Rozbiór fizyczno-chemiczny, źródła siarczystego
w Konopkówce Królestwie Galicyi naprzód w języku
niemieckim wydany, teraz zaś na język polski prze-
łożony i dodatkami pomnożony przez T. T. apteka-
rza lwowskiego, wraz z lekarskiemi uwagami o skut-
kach i mocy onegoż leczącćj przez G. H. Mosing.
Lwów, Piller, 1833, w 8-ce, str. VI, 125, 4 ryc.

Ueber die Melonenwurzel, 18388, w 12-ce, str. 54.
(Odb. z Buchner's Repertor. f. Phar. T. 45).
O eukrze z buraków a w szczególności o wyrabia-

niu cukru z buraków we wsi Krzywezycach pode
Lwowem, przekład z rękopismu niemieckiego. Iiwów,
1838, w 4-ce, str. 8.

Die Sehwefelquelle zu Szkło physiealisch-ehemisch
untersucht. Lwów, 1835. (litografowane).

Ucber das Vorkommen des Salmiaks zu Jabłonow
im Czortkower Kreise. (w Buchners Repert. fiir die
Pharmacie. Niirnberg, 1837, LXI, 200).
Ueber das Vorkommen dex Quellsaiiren in dem

'Torfe v. Zamarstynów nichst Lemberg. (Buelner
Repert, 1837, XI, 202—207).

Physikalisch-chemische Untersuchung der Mine-
ralquelłen zu Truskawiec bei Drohobycz im Kónigr.
Galizien, w 8-ee, str. 70  Odb. z Repert der Pharm.
APosyż

Physieal Ohem. Analyse der Mineralquelle zu Tru-
skawiee nebst ehem. Unters. des Galiz. Steinoels.
Miinchen, 1856, z planem. Odb. z Buchnera Repert.).

Beitrag zur Kenntniss der Mineralquellen zu Tru-
skawiec. (Buchners Repertor, 1837, XI, str. 395
do 400).

Rafinowanie oleju z opisaniem ryciny litografowa-
nój wyobrażającćj potrzebny do tego aparat przez
T... Lwów, Stanisławów, Tarnów, nakł. J. Miłkow-
skiego, 1838,w 8-ce, str. 26, V, 1 tabl.

Die Brom-und-Jodhaltigen alkalinischen Heilquel-
len und das Eisenwasser zu Iwonicz im Kónigreiche
Galizien physikalisch-chemisch untersueht und be-
sehrieben von T... Wien, 1839, w 8-ce, str. 113.

Toż. Lemberg, 1838, w 8-ce, str. 16.
Wiadomość o źródłach mineralnych Iwoniekich.

1839, w 8-ce, Str. 8.
Lettre de Mr T... pharmacien A Lemberg au Che-

valier de Carro sur quelques eaux minćrales de la
Galicie. Notiee sur ce chimiste et observations faites
dans ce royaume sur divers objets de módecine (tra-
„duit de Fallemand). Karlsbad, 1840, w 16-ce, str.
24

* Amylum dauci als Heilmittel bei Husten und Brust-
beschwerden, w 12-ce, str. 15.

Skrobia z marchwi (amylum dauci) jako lekarstwo
na kaszel i cierpienia piersiowe. (Roczn. wyd. lek.,
'P IV. Oddz. 2-gi, 1841, str. 348 —355).
O wodach lekarskich w Podgórzu, Swoszowicach,

Wieliezce, Iwoniczu, tudzież o powietrzu atmosfe-
ryeznóm w kopalniach Wieliczki. (Tamże, str. 356
do 377).
Ueber die Mineralwasser zu Podgórze, Swoszowi-

ce, Wieliczka und Iwonicz und iiber die atmosphiiri-
sche Luft in den Salzgruben zu Wieliczka. W 16-ce,
str. 23.
Wody mineralne Szezawniekie w Król. Galicyi

cuemicznie rozebrane. Z niemieckiego przełożył Dr.
Michał Mohr. Kraków, druk. Gieszkowskiego, 1840,
w 8-ce, str. 24.

Die Mineralquellen zu Szezawniea in Kónigr. Gali-
zien. Physikalisch-chem. untersucht, besehrieben und
mit Abbild. auf ihre Heilkrifte gewiirdigt von H.
Kratter. Lwów, Piller, 1842, w 4-ce.
Wody mineralne Szezawnickie w Król. Galicyi,

cliemicznie rozebrane, a: pod względem na ich moe
lczącą, opisane i otenione przez D-ra H. Kratter,

Torosiewicz.

Dla użytku w Szezawniey leczących się osób, tłuma-
czone z niemieckiego przez M. K.i I. A. Kamieńskie-
g0. Lwów, Piller, 1842, w 8-ce, str. 114, z ryciną.
Ueber die zweckmiissige Aufbewahrung der Arz-

neimittel in gefiihrbten Gliisern. Osobn. odb. z All-
gemeines Wiener  politechnisches Journal, 1842,
w 8-ce, str. 4.
Łatwy sposób rozpoznawania ziemi ornćj aby ją

ulepszyć, wraz z niektóremi uwagami nad uprawą
roli przez T... Lwów, 1843, w 12-ce.

Toż. Lwów, nakł. autora w ks. H. W. Kallenba-
cha, 1856, w 8-ce, str. 46.

Pranie bielizny za pomocą pary i zapobieżenie że-
by nie żółkła. Wraz z opisem i rysunkiem aparatu
parowego przez., Lwów, Piller, 1844, w 8-ce, str.
VI, 24

Die Dampfwische und Vorbeugung des Gelbwe--
dens der Wische nebst Beschreibung und Abbildung
des Gal/'schen Dampf-Waschapparates, und dessen
Anwendunz im Laboratorium. Von T... Miinchen,
1844, w 12-ce, str. 27, 1 tabl. Odb. Biichner”s Repert.
fir die Pharmacie Bd. XXXIV, Hft 2, str. 212.

O własnościach chloranu wapnai o użyciu onegoż
w gospodarstwie domowóm. W 8-ce, k. 2.

Żródła mineralne w Królestwie Galieyi i na Buko-
winie pod względem fizyczno-chemicznćj własności
opisane, tudzież rozbiór fizyczno-chemiczny wód mi-
neralnych w Iwoniczu. Lwów, Piller i Sp., 1849,
w 8-ce, str. VIII 1202, VI. Oeenił Dr. L. Natanson
w Tyg.lek., 1849, Nr. 33, 35—37).

Die Mineralquellen im Kónigreiche Galizien und
Bukowina Aszug aus dem im poln. Sprache erschie-
nenen Werke: Źródła mineralne w Król. Galieyi
i Lodomeryi. Miinchen, ©. Wolf, 1850, w 8-ee, str. 27,
Odb. z Buchnera Report.

Woda źródłowa we Liwowie chemicznie rozebrana,
tudzież niektóre uwagi o wodzie żelazistćj w Sokol-
nikach i o alkalicznych wodach mineralnych w Iwo-
niczu i Szczawniey. (Pam. tow. lek. warsz., T. XL,
1858, str. 165).

"Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. Orgelbranda,
1859, w 8-ce, str. 15.
O zdroju siańkowym w Swoszowicach. (Pam. tow.

lek. warsz., TD. XLI, 1859, str. 169). ź
"Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. S. Olgerbran-

da, 1859, w 8-ce, str. 11.
O syropie kartoflanym i o winie z syropu kartofla-

nego. Lwów, druk. zakł. narod. I. M. Ossolińskieh,
1861, w 8-ce, str. 13. Odb. z T. XXVIII Rozpraw To-
warz. Gospodarskiego.
O wyciągu mięsnym Liebiga w Ameryce przyrzą-
PM i o jego zastosowaniu. (Przegl. lek., 1865,
Nr. 18).

Toż, w osobn. odb.
w 12-ce, str. 11.
D-ra Liebiga wyciąg mięsny tudzież nowa polewka

dla dzieci. Lwów, 1866, w 8-ce, str. 40.

Pogląd na potrzebę nabywania zasad gruntownyc!
tuk w umiejętności przyrodniczćj, jak i w history!
powszechnój. Lwów, druk. E. Winiarza, 1865, w 8-0e>
stw. 72, 32.

Toż, wtóre, pomnożone wydanie. Lwów, autor,
czcion. Jasieńskiego, 1869, w 8-ce, str. 150, II, z li-
togr. (w końcu wiersz Platona Kosteekiego: Nasza
mołytwa).

Środki zaradcze na choroby jedwabników. Lwów,
1867. w 8-ce, str. 15. Odb. z Gazety Narodowćj, Nr.
174, 175.
O wodzie lekarskićj „bunkut* zwanój tudzież

o wywarze Mutterlauge z wody słonćj w Kreuznach.
Lwów, druk. Pillera, w 8-ce, str. 4. Odb. z Gazety
Narodowój 1869, Nr. 100. .

Sprostowanie omyłek zaszłych w powtórnym roz-
biorze chemicznym wód lekarskich Iwoniekich w li-

Kraków, druk. Uniw., 1865,



Tournelle—Trembecki.

ście napisanym d. 26 sierpnia 1873 r. do W. Pana

Wład. Sciborowskiego D-ra med. przez... Lwów, druk.

K. Pillera, 1878, w 16-ee, str. 7. (przeciw Ad. Ale-

ksandrowiezowi).
Dodatek do sprostowania omyłek zaszłych w po-

wtórnym rozbiorze chemieznym wód lekarskich Iwo-

niekich. W 16-ce, str. 4.

Tournelle Franciszek, budowniczy.
O ogrzewaniu i opowietrzaniu szpitali z rys. (Gaz.

lek, T. VI, 1869, str. 517 — 521, 532 — 536, 569

do 575).
Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1869, w 8-0,

str. 16.
Towarzystwo cesarskie lekarskie wileńskie i pięć-

dziesięcioletni jego jubileusz 12 grudnia 1855 roku,

po polsku i po rosyjsku. B. w. m. (1855) fol.

Towarzystwo lekarzy gubernii kaliskiej. (Gaz. lek.,

T. XXIII, 1877, str. 268 — 269. T. XXIV, 1878, str.

107—109, 157—159, 178—175, 189—191, 221—228,

397—-399, 419—414. T. XXVI. 1879, str. 176—177,

186—187, 251—258, 264—265).

Towarzystwo lekarzy lubelskich. (Tamże, T.XXĘ

1876, str. 139—141, 156—160, 171—173, 186.

Sprawozdanie komisyi tow. lek. lubelskich wyzna-

czonćj dla ocenienia wniosków komisyi przy Radzie

lekarskićj, w kwestyi oapowiedzialności lekarzy, za

niestawienie się na wezwanie chorego. Ref. G. Do-

liński. (Tamże, str. 186—188, 203—204, 218—220).

T. XXI, 1877, str. 58—61, 75—77, 91—92. TL. XXIII,

1877, str. 52, 341—344, 351—360, 420—428, 437—439.

T. XXIV, 1878, str. 44 — 46, 122 — 125, 141—143,

300—393, 315—319. T. XXV, 1878, str. 96, 119—120,

162—163, 170—171, 178—179. T. XXVI, 1879, str.

87—88, 146—I47, 157—158. T. XXVII, 1879, str.

137—138, 157—158, 176—177, 187—188, 207—217.

T. XXVIII, 1880, str. 76—77, 86, 96—97, 106, 116—

117, 136 — 137, 146—147. T. XXIX, 1880, str. 184,

192—193, 202—203, 211—213, 222.

Towarzystwo lek. w Płocku (1874) Protokoły.

(Tamże, T. XVII, 1874, str. 362 — 366. T. XXVIII,

1875, str. 363—365. T. XIX, 1875, str. 360—365. T.

XX, 1876, str. 234 — 236, 250—253, T. XXII, 1877,

str. 12—14, 26—28, 44—46. T. XXIII, 1877, str. £01

—405. T. XXVII, 1879, str. 7. T. XXIV, 1878, str.

10—13, 27—29).
- Towarzystwo paryzkie lekarzy polskich. Paryż,

1858, w 8-ee, str. 7. (Cel i ustawy).

Towarzystwo lekarzy w Radomiu. Sprawozdanie

z ważniójszych wypadków czytanych na posiedze-

niach. (Gaz. lek., T. XIX, 1875, str. 378 — 381, 412

do 415).

Towiański L.
O leczeniu poczynających się suchot płucnych

podfosforanem wapna. (Praktyczne postrzeżenia, V;

1862, str. 686—74).

* Townsend Rich.
Tabelle zur Diagnose der Lungenkrankheiten.

Darmstadt, Pabst, 1836. Także pod tytułem: Ueber-

sieht der hauptsiichlichsten Zeichen welehe die Aus-

cultation und Perkussion darbieten, sowie der An-

wendung derselben zur Diagnose der Lungen-krank-

heiten. Entworfen von Richard Townsend. Aus dem

englischen iibersetźt von Julian v. Szotarski, (0b.).

Trachtenberg M., sztablekarz.
Historya kaduka i paraliżu prawćj połowy ciała.

(Praktyczne postrzeżenia, I, 1846, str. 57—59).

Traktaty medykamentów skutecznych na rozmaite

cierpienia z poc osobliwych y wybornych

lekarstw. W 8-ee, str. 127.
Traktaty (Dwa) o sztuce położniczey w Chinach

z manżurskiego na rossyyski, Z rossyyskiego na nie-

miecki, z niemieckiego na polski język przełożone
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przez Wincentego Woyniewicza (0b.). Wilno i War-

Szawa, Zawadzki, 1811, str. 41.

Trapp Julian, były profesor farmacyi

i farmakognozyi w Petersburgu.
O związkach chloru z jodem. (Tyg. lek., 1854,-

Nr. 50).
Pierwyja posobija pri otrawlenii jadowitymi wiesz-

czestwami i sudiebno-chirurgiczeskoje izśledowanije

gławniejszich jadow. St.-Pietierburg, 1863, w 12-ce,

str. X, 161.

Rukowodstwo k farmakognozii. Sostawił... T. I.

S.-Peterburg, 1868, w 8-ce, str. XVI, 572.

T. II. tamże, 1869, str. VIII, 472.

Farmakognozya. T.I. Farmakognozya królestwa

roślinnego. Warszawa, druk. Gaz. polsk., 1869,

w 8-ce, karta 1, str. XVI, 575. T. IL. Farmakognozya

królestwa roślinnego i zwierzęcego. (Tamże, karta 5

str. XII, 405, LIV i1). Wydanie Biblioteki Umie-

jętności lekarskich. Ocenę podał Skobel w Przegl.

lek. 1871, Nr. 18, 19.

Traub Josephus (Littuaniensis).
De triehomate. Jenae, typis Sehlotteri, 1847,

w 8-ce, str. 25. Diss. inaug.

* Traube.
O wpływie silnćj i uporczywej biegunki na kształt

przyczepień lub zrostów otrzewnych i niektóre uwagi

o zrostach opłuenowych. (Berlin. klin. Woch., 1873,

Nr. 4 — 6). Tłom. Warschauer. (Przegl. lek., 1874,

Nr. 34—36).

Trembecki Onufry, ur. w r. 1812 w Gali-
cyi w jasielskióm, w r. 1831 brał udział

w ruchu narodowym służąc wojskowo; na-

stępnie do medycyny przykładał się w Wie-

dniu, gdzie 1839 r. dyplom doktorski osią-

gnął. Od r. 1848 — 1883 był stałym leka-

rzem zdrojowym w Szezawnicy; zimowe

miesiące zamieszkuje w Starym Sączu.

Dissertatio inauguralis de pliea polonica. Vindo-

bonae, typ. Ueberreuter, 1839, w 8-ce, str. 20.

Aligem. Anweisung zum Augenkranken-Examen,

m. diagnost. Tabellen der Nevrosen u. Gefiisskrank-

heiten, nach dem Systeme des Herrn Prof. Ant.

Edlen von Rogas entworfen. Wien, Wallischausen,

1840, w 8-ce.
Wiadomość o Krościenku i jego wodach lekar-

skich. Kraków, w druk. Uniw., 1859, str. 19.

O wodach lekarskich w Głębokićm. Wypracowa-

nia odnośnie do wniosków poczynionych na zgroma-

dzeniu balneologicznóm w r. 1859. (Roczn. tow. nauk.

krak., Pocz. 3-ci, T. IV, 1860).

Przewodnik do zdrojów lekarskich w Szezawniey.

Kraków, druk, Uniw., 1861, w 8-ce, str. 50.

Dyetetyka czyli ogólne prawidła zachowania się

przy piciu wód lekarskich i żętycy tudzież przy wi-

nogronowóm leczeniu niemnićj przy używaniu kąpiel

ciepłych i zimnych oraz kąpiel morskich; przez D-ra...

Kraków, 1862, w 8-ce, str. 46.

Sprawozdanie o zdrojach leczniczych w Szczawni-

cy Z 5 1866. Kraków, druk. Uniw., 1867, w 8-ce,

str. 14.
"Toż, w r. 1867. Tamże, 1868, w 8-ce, str. 16.

Sprawozdanie z ruchu i postępu zdrojowisk

w Szczawnicy w r. 1868 przez .. Kraków, druk, 0za-

su, 1869, w 8-ce, str. 23.
Toż, za r. 1869. Kraków, druk. Czasu, 1870,

w 8-ce, str. 30.

Toż, za r. 1870. Tamże, 1871, w 8-ee, str. 23.

"Toż, za r. 1871. Tamże, 1872, w 8-ce, str. 24.

Sprawozdanie i t. d. w czasie pory kąpielowój w r.

1872 w Szczawniey, skreślił Dr... lekarz zdrojowy.
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Kraków, czcionkami druk. Czasu, nakł, Szalaya,
1879, w 8-ce, str. 29.

Sprawozdanie o zdrojach leczniczych w Szczawni-
cy w r. 1878 przez... Kraków, w druk. L. Paszkow-.
skiego, 1874, w 8-ce, str. 19.
Sprawozdanie o ruchu i postępie zakładu zdro-

jów leczniczych w Szczawnicy w r. 1874 przez D-ra...
Kraków, w druk. Uniw. Jag., 1875, w 8-ce, str. 18.
_FPoż, w r. 1875. Kraków, nakł. zakładu zdrojowe-
g0; w druk. Uniw. Jag., 1876, w 4-ee, str. 22.

Toż, w r. 1876. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877,
w 8-ce, str. 35,

Toż, w r. 1877. Tamże, 1878, w 8-ce.
Toż, w r. 1878. Kraków, nakł. Zakładu zdrojowe-

go, druk, Uniw. Jag., 1879, w 8-ce, str. 26.
Toż, w r. 1879. Tamże, 1880, w 8-ce, str. 30, 1 nl.
'Toż, w r. 1830. Tamże, 1881, w 8-ce, str. 27.
Toż, w r, 1881. Tamże, 1882, w 8-ee, str. 39.
Szezawniea, zakład kąpielo-zdrojowy i ruch jego

w r. 1882. Kraków, druk. Uniw. Jug., 1883, w 8-ce,
str. 8. :
Sprawozdanie o rozbiorze chemicznym źródła

Wandy na Miodziusiu w Szezawnicy, świeżo doko-
nanym przez D-ra Bron. Radziszewskiego. Kraków,
druk, Uniw. Jag., w 8-ce, str. 9.

- Trepka Władysław Nekanda, ur. 26 wrze-
śnia 1886 r. we wsi Dorotce, gub. radom-
skićj, nauki gimnazyalne pobierał w Rado-
miu i w Warszawie, medycyny słuchał
w Moskwie (1857 — 1862). Początkowo
praktykował w Wolbromiu, skąd po kilku
latach przeniósł się do Solea nad Wisłą,
gdzie 21 maja 1881 r. zacnego żywota do-
konał,
O rogowych naroślach skóry (eornua eutanea).

(Gazeleki P> XXI ASTI sir 278-276, 289—293).
Rozszerzenie cewki moczowćj u kobiety w celu

wydobycia kamienia z pęcherza moczowego. (Medy-
cyna, 1875, Nr. 40,.

Vaginismus. (Gaz. lek., T. XXIX, 1880, str. 51—
58, 61—64). R "RR AE

Trębicki Antoni, gospodarz wiejski, czło-
nek Towarzystwa rolniczego i wydziału
chowu bydła domowego.
O ospie owczeyy stzodkach zmnieyszenia iey szko-

dliwych skutków. Warszawa, 1816, w 8-ce, str. VII
i 60. ź z

Tridentinus Kacper, był lekarzem Zyg-
munta Augusta (1564).

Pos. Grabowski: Star. wiad. o Kr. 224,

* Triller Daniel Wilhelm.
Comentatio de Pleuritide ejusque curatione. Ad-

jeetis simull X singularibus Pleuriticorum Historiis
Recudi curavit Josephus Frank.. Vilnae, typis et
impen:is Josephi Zawadzki, 1809, w 8-ce, str. 2, 121.

Trilling Ludwik, ur. r. 18389, do gimna-
zyum uczęszczał w Ełku, nauk lekarskich
słuchał (1857 — 1861) w Królewcu, później
w Berlinie, gdzie w r. 1862 stopień doktor-
ski otrzymał. :
De carcinomate uteri. Berolini, Rosenthal, 1362,

w 3-ce, str. 32. Diss. inaug.

Tripplin Teodor, ur. 18138 r. w Kaliszu,
ukończywszy początkowe nauki w szko.
lach miejscowych, wcześnie bardzo zacią-
gnął się do wojska, z którego wyszedł ze
stopniem oficera. Opuściwszy kraj rodzin-
ny, uczył się medycyny w Królewcu;

Trepka—Tripplin.

w Montpellier po powtórzeniu egzaminów
uzyskał dyplom doktora medycyny 1840 r.
Następnie długo podróżował; zwiedził Hisz-
panią, Franeyą, Niemcy, Włochy, zapędził
się aż na Wschód, do Ziemi Świętćj, zbie-
rając wszędzie wiele wrażeń i gromadząc
nie mało wspomnień zajmujących. Po po-
wrocie do kraju, chwycił za pióro, by „po-
dzielić się z rodakami obfitym nabytkiem
doświadczeń i obserwacyj: opisem  licz-
nych swych podróży odrazu zyskał roz-
głośn2 imię. W r. 1857 opuścił znów War-
szuwę: walczył we Włoszech, gdzie zdobył
sobie rangę kapitana; podczas ostatniój
wojny wschodnićj zaciągnął się do szere-
gów serbskich, Oddawał się różnym zaję-
ciom jako lekarz, dziennikarz, współpraco-
wnik pism włoskich, wreszcie skołatany
życiem i nieszczęściami wrócił 1876 r. do
Warszawy, gdzie żywot burzliwy 1830 r.
zakończył.

Quelqnes mots sur la fidyre typhoide. Montpellier,
Boehm, 1840, w 8-ce, str. 52. Thód:e.
O ehloroformie, o rodzaju zatrucia, które sprowa-

dza jego nadużycie i o znakach prz:powiadających
to zatrucie. (Tyg. lek., 1849, Nr. 45).

„Wspomnienia z podróży po Danii, Norwegii, An-
glii, Portugalii, Hiszpanii i państwie Morokańskićm,
T.LiII. Poznań, Stefański, 1844, w 8-ce. ;

Toż, T. I—VIII. Warszawa, druk. Gaz. eodzien .ój.
(Wolff w Petersburgu), 1851, w 8-ce. T. I, (Dania),
str. TV, 204. T. II, (Norwgia), str. 168. T. III, (An-
glia), str. 341. T. IV, (Szkocya), str. 304110. T. v,
e ALaGD, VI, sir, 891.0. VAT, Str. 206.70. III, str.

_ T,IX—XII. Warsząwa, nakł. autora, 1858, w 8-ce,
T. IX, X, (Hiszpania i Francya), str. 239, 210. T. XI,
(Francya i, Włochy), str. Vi 196 T.XII, w Żeh
częściach, (Franeya i powtórna podróż doHiszpanii),
str. IV, 218, IV i 185.

Toż, wydanie drugie pojrawne. IV Tomy (zawie-
rające pierwszego wydania T. I-VIN). Petersbury,
Wolf. Warszawa, druk. Gaz. codz., 1858, w 12-ee,
T. 1, str. 319. T. II, str. 302. T.IH, str. 248. T.LV,
str. 289. j

Pan Zygmunt w Hiszpanii. Powieść prawdziwa
z ostatniej wojny domowćj hiszpańskićj. IV tomy.
Warszawa, nakł. autora (Belr w Berlinie) 1852,
w. lce; 1. LYSU. 234. PYT; a 247, 0 TIL str.
214 T. TV, str. 220. :
Asmodeusz w Paryżu. Wspomnienie leka:za pola-

ka. Warszawa, S. Orgelbrand, 1854, w 8-ce, IV tomy
str. 231, 341, 244, 209.
Pamiętniki lekarza polaka z wypadków za granicą

doznanyeń. 6 tomów. Warszawa, S. Orgelbran1,
1855, w 8-ee. T. I, 'str. 237. T.HI, str. 260. T. III,str. 299. T. IV, str. 224. T. V, str. 195. T.VI, str.
224, ga
" Nowa podróż na okoł» zieni odbyta na fregacie
Ermancya p. D-ra Ant. Zanowicza. Warszawa, Merz-
bach, 1855, w 8-ce. T.I str. 491 i2rye. T. II, str.
198 i 2 ryc. T. III, st». 246i 2 ryc,

Wycieczki po stokach galicyjskich i węgierskich
Tatrów. Warszawa, nukł. i druk. Orgelbranda,
1806, w:8-0e, Btez2D 1 O080A 15 3000
Kobieta z głową. Obsaz z życia galicyjskiego. 2 t.

Warszawa, nakł. J. Klikowskiego i W. Rafalskie-
g0, 1856, w 12-ce. T. I, str. 165. T.II, str. 128,



Trippin—Trommsdorff.

„Lekarz w Szwajearyi. 4t. Warszawa, S. Orgel-
biand, 1856, w 8-ee. "T. I, str. 177. T. LI, str. 171. T.
III, str. 217. T. IV, str. 168. : y
Maskarada w obłokach czyli podróż nadpowietrz-

na nad morze półnoene. Wilno, nakł. R. Rafałowi-
cza. Warszawa, druk. Gaz. codz., 1855, w 16-ce. 2 t.
T. I, str. 354. T. II, str. 376.
O stosunkach społecznych Kantab.yi

warsz., 1850, I, str. 897).
Podróż pó Portugalii. (Tamże, 1850, III, str. 385.

1V, str. 18, 305).
„Wycieczki na stoki Karpat, z poglądem na w»dy

mineralne. (Tamże, 1855, II, str. 82).
O długowieczności ludzkićj (wyjątki z hygieny).

(Tamże, 1856, I, str. 398.

Kalotechnika czyli sztuka zachowania piękności,
zawierająca: hygienę zębów D-ra Desirabode, hy-
gienę rąk i nóg pani Lachapelle, hygienę pie:si
1 kibiei Ada na Raciborskiego, hygienę włosów D-ra
Juliusza Masst. Zebrana i ułożona przez... Wav-
szawa, nakł H. Natansona, w druk. J. Jaworskie-
go, 1856, w 16-ce, str. VI, 194

* Hygiena polska czyli sztuka zachowania zdrowia,
przedłużenia życia i uchronienia się od elorób, za-
stosowana do użytku popularnego z szczególnym po-
glądem na okoliczności w niszym kraju i klimaciś
wplynąć mogące na tworzenie się słabości, ce.pień
i chorób. Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda,
T;;l, 1856, w 8-ce, Str. 335, X. T. II, 1807, stw.
230, VIII, z 16 kol. rye.
Amazonka, szkie z życia światowego w zamkach

Francji. Warszawa, druk. S. Orgelbranda, 1857,
w 8-ce, Str. 179.
„Lunatycy czyli przepowiedziane nieszczęście, opo-

wiadanie wypi ane z rękopismu niewiadomego au-
tora. Wilno, R. Rafałowicz, 1857, w 8-ce, T.I, str.
XVIĘ 196.-T; II, str. 112.

Pamiętniki lekarza polskiego. Serya 2-ga. War-
szawa. 5. Orgelbrand, 1857, w 8-ce, 4t. T.I, str.
z ADA si: 217,70. TLI. su 470, PT. TV; str.

(Biblioteka

„.Najnowsza podróż po Danii, Norwegii i Szwecyi
odbyta w r. 1855 przez skrzypka polskiego. Wilno,
R. Rafałowiez, 1807, w 8-ce, 2t. T. I, str. XVII,
206. T. II, str. 226.
Podróż po księżycu odbyta przez Serafina Boliń-

sk'ego. Petersburg, nakł.i druk. B, M. Woliła, 1838,
w 8-ce, str. XXXIV, 192 i II.
Powrót z pod Berezyny, opowiadanie $. p. Ant.

hr. Lanekorońskiego. Wilno, R. Rafałowiez, 1857,
w. 8-ee, str. 235. M

Dziennik podróży po Litwie i Zmudzi odbytćj 1856 r.
Wilno, Maur. Orgelbrand, 1858, w 12-ce, str. 267,
k. 2, str. 230. sk
Wycieczki lekarza polaka po własnym kraju.

Wilno, Maur. Orgelbrand, druk. Marcin 'wskiego,
1858, w 8-ee, T. I. str. 819. T.II, str. 302. T. III, str.
248. T.IV, str. 289,
Dwanaścioro cudownych dzieci. Zbiór dwunastu

życiorysów dla użytku młodzieży i ieh  kszta|-
s. Wilno, J. Zawadzki, 1859, w 8-ce, str. X,

Dwa duchy, powieść. Żytomierz, J. Hussarowski,
ry A. Kwiatkowskiego, 1860, w 8-e*, str. 189,

"Wspomnienie z ostatn'eu podróży. T. I, z por-
t:etem autora. Warszawa, nakł. autora, Grebethner
i Wolff, druk. Aleks. Ginsa, 1378, w 8-te, str. 216.
TU gw, 202. T. III, str. 100. :

* Trochanowski Karol, chemik współcze-
sny w Krakowie.

Chemieziy ilościowy rozbiós wody mineralnój
Wyssowskićj, dokonany i opisany przes .. asystenta.
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chemii w Uniw. Jag. Kraków, druk. Uniw. Jag.,
1379, w 8-ee, str. 20. Odbitka z T. XIII Sprawozdań
Kom. fizyogr. Aka'l. umiej.

Chemiczny rozbiór wód studziennych i rzecznych
miasta Tarnowa, dosonany i opisany przez... ASy-
stenta p'zy katedrze chemii w Uniw. Jag. Kraków,
druk. Uniw. Jag., 1879. w 8-ee, str. 27 i 2 karty ta-
blie. Odbitka z T. XIII Sprawozdań Kom. fizyogr.
Akad. umiej.
Chemiczny rozbiór wody ze zdroju Ludwika w Czy-

gelee. Jarosław, 1884.

Troczewski.
Nouveau cas de taenia ex ulsć pa: la semeace de

citrouille. Modification dans le mode d'a Iministration
du taenifuze. (Gaz des hóp., 1862, N.. 174).

Trojański] Feliks; promowany do sto-
pnia doktora medycyny w Krakowie d. 25
lutego 1811 r. był nauczycielem położnie-
twa w Białymstoku, następnie powrócił do
Krakowa. Um. 1 października 1849 r.

Spostrzeżenia nal niektóremi polsko-lekarskiemi
wyrazami (przeciw D-rom Majerowi i Skoblowi).
(Kwartalnik nauk . 1836, II, str. 138—174).

3 w osobn. odb. Kraków, Fri dlein, 1836, w 8-ee,
str. 38.
O zapatrzeniu się brz:mieanych niewiast. (Rocza.

tow. nauk krak. Poczet 2-gi, T. I (XVI), 1841).
Kilka uwag nad przyjętóm zdaniem „matrem opti-

mąm nutricem* wyjaśniających zuwazem przyczy-
ny dzisiejszego fizycznego zaikszamnienia rodu czio-
wieka—odezytane na pos'edzeniu Tow. nauk. 9 sty-
enia 1841. (Tamże, Poczet 2-gi, T. II, str. 129—142).
O obowiązkach jakie mają i uchybieniach jaie.

popełniać mogą akusz:rki przy niesieniu pomocy
u brzemiennych i u rodzących niewiast. Rzecz po-
łyźniezo-sądowa czytani 14 stycznia 1848. (Tamże,
Poczet 2-gi, T. III, 1847, ste. 66—91).
O użyciu chloroformu jako szodka zaleconego przez

Hilla przeciw cholerze azyatyckićj. (Tamże, Poczet
2-gi, T. IV, 1840, str. 325).
O anewryzm tcie łuku tętnicy głównój zstępującćj,

p'zez gardziel do przepustu jelitowego otwór sobie
torującym,u chorego z przeciwprawidłowóm rozło-
żeniem trzewiów brzusznych. (Pam. tow. lek. warśz.,
T. XXII, 1849, str. 70).
O zastosowaniu wciągań eteru siarezanego przy

bólach porodon towarzyszących (Tamże, T. XXII,
1849, str. 96).

Trojanowski.
„ © sposobie zapobiegania rozwinięciu się wodo-
wstrętu za pomocą użycia środków arsenikalnych.
(Tyg. lek., 1860, Nr. 45).
Animalizowany sublimat w chorobach przymioto-

wych (syphilis). (Tamż», 1861, Nr. 26).
; Pyrofosforan sody i żelaza. (Tamże, 1861, Nr. 48,
40).
O leczeniu óśmiu osb, przez psa wściekłego po-

kąsanych. Raport od Zarządu służby eywilno-le-
kars. D-ra Trojanowskiego, wraz z uwagami czł.
Rudy lex. D-ra Helbicha. (Tamże, 1855, Nr. 6).

Trojanowski C.
Scharlach und Masern-Recidive und die Reeur-

rensform des Scharlach und der Masern. (Dorpater
med. Zeitschr., 1878, III Hft 3 u. 4. IV Hft 1).
Zur  Wasserschierl'nywurzelvergiftung. (Tamże,

1374, V, Hlt 3, str. 181).
* Trommsdorff. .
S.koła farmaeeuty czyli tablice syn?ptyczne far-

macji. D» użycia u:zniom i gotującym się na exa-
men. Dzieło prof... przełożone z nien. przez Win-
c-ntego Woyniewieza, (ob.). Wiln» i Warszawa, Za:
wadzki, 1811, fol., 10 tabl,
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Trompeteur Feliks. |
Mineralquellen von Truskawiec in Galizien. Sam-

bor, druk. Pobudkiewicza, 1856, w 12-ce, str. 41
Ll,

'foż, tamże, 1850, w 12-ce, str. 41.

Troppaniger Joh. Christ. (Lesna Polonus),
doktoryzował się 14 kwietnia 1676 r.
De malb hypoehon lviaco. Lipsiae, Nieolai, 1684,

w 4-06, str. 15.

Troschell.
Observationes elinicae ad ductum medicationum in

nosodoehiv gyenerali Varsaviensi. Fase I. Varsaviae
et Dresdae, apud Mich. Groell. 1767, w 12-ce, str. 54.
Fase. II, tamże, 1768. w 12-06, str. 68.

Por. Bibl. ehir. II, 540.
Troschel.
Carbo trichloratus w eholerze.

warsz., DT. XXI, 1849, str. 125).
Truskawiec w r. 1875. Obraz ruchu i zarządu,

wraz ze spostrzeżeniami lekarskiemi. Lwów,nakł,
zarządu, 1876, str. 15,

Truskowski Kazimierz.
Broszura o leczeniu wścieklizny rośliną. Jasirzę-

biee Kosmaczek (hyeratium pilosella). Wilno. 1832.
Trynkowski Paweł, z Pozelwy w kowień-

skiój gub.
Skuteczność świeżych eytryn w wodnój puchlinie.

(Pyg. lek., 1863, Nr. 6).
Tryznakiel Stanisław Antoni, krakowia-

nin, doktór filozofii i medycyny, zmarł
w Padwie 1637 r.; pochowany w kaplicy
polskićj kościoła ś. Antoniego.

Trzeiński Andrzej, udoskonalony w nau-
kach lekarskich w Strasburgu a filozoficz-
nych w Krakowie, (został bakałarzem nauk
wyzwolonych d. 21 października 1769 r.
doktorem 1777 r.). Był profesorem fizyki
w akademii jagiellońskićj, kanonikiem kra-
kowskim od 5 maja 1789 r. i penitancya-
ryuszem katedralnym od 1797 r. Pod jego
sterem założono w Krakowie gabinet na-
rzędzi fizycznych. Otrzymał emeryturę
r. 1811. Um. 7 czerwca 1828 r.

Theses ehemieo-physicae, quas pro licentia gra-
dum docetoris rite obtinendi in alną Argentoraten-
siam universitate die 3 Augusti 1782 solemni dispu-
tutioni exposuit M. And... I. De natura aćris fixi
ejusdemque adplieatione. II. De analysi aquarum
wineralium earumque imitatione. : a>
Mowa przed licznóm gości zgromadzeniem miana

przez Trzeińskiego Andrzeja 26 czerwca 1777 roku
w Krakowie.

Historya o wyroczniach pogańskich P. de Fonte-
nelle, z francuzkiego na polski język przełożona
przez A. Trzeińskiego. Warszawa, 1877. ą

Spowiedź czyli jawne wyznanie P. de Voltaire,
z franeuzkiego przełożone, anekdotami, zdaniami, li-
stami i t. d. pomnożone przez A. Trzelińskiego. Kra-
ków, w druk. seminaryum, nakł. Ign. Grebla, 1778,
w 8-ce, str. 273.

"Toż, tamże, 1780, w 8-ce, str. 285, ł
Portret damy poezeiwój, rozsądnój i prawdziwie

chrześciańskićj. Przełożył m dziełka Goussault'a.
Kraków, nakł. i druk. Seb. Drelinkiewicza, 1779,
w 8-cee, str. 245. ;
Nauka o napuszezaniu wody powietrzem kwasko-

wóm w trzech częściach zamknięta, z dzieł oryginal-
nych sławnego Prystleja... wyjęta, przydatkiem zaś
opisującym sposoby prostsze naśladowania wód mi-

(Pam. tow. lek.

Trompeteur—Trzciński.

neralnych, z innemi wiadomościami ztąd wynikające-
mi, i do pojętności wszystkich przystosowanemipo-
większona. Z figurami na miedzi wyrzniętemi. Kra-
ków, Grebel, 1787, w 8-ee, str. 163. Przypisana St.
Jabłonowskiemu. generałowi gwardyi litewskićj.
Dyssertacya o trzęsieniu ziemi na roeznieę zddożć

nia akad. krak. od Kazimierza W. na sesyi publi-
MA w r.1786. Kraków, Grebel, 1787, w 8-ee, str.

Dyssertacya o używaniu lekarskióm elektryczno-
ści, czytana na imieniny Nayaśniejszego Pana r. 1787.
Kraków, druk. Ign. Grebla, 1787, w 4-ee, k. 12.

Dyssertacya o wzroście nauk wyzwolonych i me-
chanicznych przez ducha obserwacyi w Europie,
o pożytkach ich i wygodzie w społeczności, i o stoso-
waniu onychże do potrzeb kraju oyczystego. Ozytał
w obecności króla powracającego 27 czerwca 1787 r.
z Ukrainy. Kraków, w druk. Ign. Grebla, 1787,
w, 4-ce, k. 18.

Opisanie przyczyn fizycznych w: ziemi na
sesyi publicznćj przez... filozofii i medycyny doktora
i prof. fizyki experymentalnój w Szkole Głównój Ko-
ronnój w sali Jagiellońskićj czytana w Krakowie
1187 r. Kosztem i drukiem I. Gróbla, w 8-ee,
str. 74.
Fizyka Erxlebena... tłomaczona przez badacza na-

tury. Kraków, w druk. szkoły głów. koronnćj, 1788,
w 8-ce, str. 300, k. 20.

Rozbiór uwag szkoły matematycznćj nad propozy-
cyami fizyecznemi, gdzie się mieści usprawiedliwienie
obwinionego od tey szkoły, żądanie jego i rozsądek
nad nowóm pismem, którego tytuł: Urywek z bicza
kręconego w Krakowie. Przez przyjaciela prawdy.
Warszawa, Dufour, 1789, w 8-ee, str. 56.

Rozbiór uwag kollegium fizycznego szkoły główney
koronney nad patologią i terapią przez przyiaciela
prawdy. Kraków, druk. akad. krak., 1791, w 8-ee,
str. 112.

, Dyssertacya 0 wzroście świateł przez ducha obser-
wacyi i doświadczenia. Kraków, w druk. szkoły głó-
wnćj koronnćj, 1791, w 4-ee, k. nl. 29 z fig.
Rys na porównanie kiny 4 angusturą. Kraków,

1794, str. nl. 16. z
Myśli ekonomiczne. Kraków, 1812, w 8-ce, str. 14.
Duch księgi natury przez przyjaciela nauk odcie-

niony. Kraków, 1813, w 8-ce, str. 70. i
Pieczęć na usta lekkowiernych duchów wygotowa-

na, a przezacnój archikonfrat. krak. na wskrzeszenie
pierwiastkowego jój ducha ku dobru bliźnich i na
rozkrzew religii boskićj przez przyjaciela prawdy
i ludzkości z wylewem serca ofiarowana. Kraków,
1814, w 8-ce, str. XX, III i 40. +haxR

Uwaga nad miejseem szczególnóm na cmentarz
powszechny. Kraków, 1814, w 8-ee, str. 4. :

Oprócz tu wymienionych wydał jeszcze wiele pism
pomniejszych różnój treści. Wydawał także kalen-
darze od r. 1774.

Por, Bandtke: Hist. druk. I, 262, 264. Łętowski:
Katalog. biskup. IV, 169. Jocher: I, 99. Łukasze-
wicez: Hist. szkół II, 254, 267. III,31/. Bentkowski:
Il,46, 604. Muczkowski: Liber. promot. 424, 426, 437.
Sprawa z pięcioletniego urzędowania Izby edukacyj-
nćj 7 stycznia 1812, str. 81.

Trzciński Józef, z Uhnowa.
Tętniak łuku tętnicy głównćj (Aneurysma arcus

aortae). (Przegl. lek., 1864, Nr. 48). :
Zgorzelizna po odmrożeniu obudwóch nóg (Gan-

graena post congelationem pedis utriusque). Spo-
strzeżenie ze szpitala głów. we Lwowie. (Tamże,
1865, Nr. 12—18).

Chrząstak palea średniego prawćj ręki (Enchon-
droma digiti medii manus dextrae). 7. rec ze
szpitala głów. we Lwowie. (Tamże, 1875, Nr. 13).



Trzebicky—Tygodnik.

O śmiertelności i stosunkach naszego wieśniaka na

Podolu galieyjskióm. Przyczynek do artykułu P, K.

Kralczyńskiego D-ra med. w Łaneucie. (Tamże, 1865,

Nr: 22, 23).
Człowiek jako zwierzę ssące należy tak do ro*lino-

żernych jak i mięsożernych. Rozprawa 0 potrzebie

używania pokarmów mięszanych. Lwów, nakł. au-

tora, 1865, w S-ce, str. 48. Ocena Oettingera

w Przegl. lek. 1865, Nr. 27.
O nagminnie panującćj czerwonce (Dysenteria).

(Przegl. lek., 1865, Nr. 40— 44).
Pojawienie się gorączki powrotnój w okoliey Uhno-

wa. Korespondencya. (Tamże, 1865, Nr. 47).

Odra (morbilli) panująca nagminnie w okolicy

Uhnowa. (Tamże, 1866, Nr. 24—28).

Przypadek sądowo-lekarski. (Tamże, 1866, Nr. 46).

Przyczynek do ajtyologii i terapii kołtuna (plica

polonica) uwagi na własnóm badaniu oparte. (Tam-

że, 1867. Nr. 3, 4y.

Trzebicky.
Pierwotny rak eewsi moczowej.

1884, Nr. 9).
"Przyczynek do lokalizacyi skorzaków(eystdermo-

idalnych). (Tamże, 1884, Nr. 21).

Trzeciak Franciszek, był w Padwie 1650
roku asesorem nacyi polskićj.
*z Trzemeszna Mikołaj, syn szklarza, le-

karz zmarływWenecyi, stopnie filozoficzne
uzyskał w Krakowie 1512 i 1515r.

Por. Oettinger:... 152.

"Tschinke! Jan, nie lekarz, niegdy kupiec
korzenny w Kaliszu, zwolennik hydrotera-
pii, zmarł w zakładzie dla obłąkanych
w Saksonii.

Bewiihrtes Heilverfahren gegen die Cholera Mor-
bus erfunden und mit dem besten Erfolge angewen-
det von... Kaufmann zu Kalisch. Auf Veranlassung
des Erfinders ausfiihrlich beschrieben und herausge-
geben von Blumel. Ostrowo, Selbstyerlag des He-
rausgebers, druk von Theodor Hoffman in Ostrowo,
1852, w 8-ce, str. 24.
Doświadczony sposób leczenia cholery wynalezio-

ny i z najlepszym skutkiem używany przez... kupca
w Kaliszu. Z polecenia wynalazcy obszernie opisił
i wyd. Blumel. Ostrow, ezcion. Teod. Hoffmana, 1852,
w 8-ce, str. 22. :

Tuater Franciszek Kazimierz, w naukach
matematycznych i lekarskich kształcił się
w Padwie, gdzie 1698 r. był radcą w od-
dziale narodowości Polaków. Powróciwszy
do Krakowa po obronieniu rozprawy (de
febre tertiana intermittente Cracov. Fr.
Cezary 1712), do grona profesorów wy-
działu lekarskiego był zaliczony 1713 r.
Głośny jako szczęśliwy lekarz, biegły ma-
tematyk, rajca miasta Krakowa, geometra
przysięgły; zamieszczał artykuły w kalen-
darzach Stanisława Słowakowicza od r.
1700. Umarł (w Padwie) 3 kwietnia
1726 roku.

Diss. de caleulo renum et vesicae. Leydae, 1682,
w 4-68.

Por. Roczn. wyd. lek. II, 30. III, 446. VII, 44.
Bandtkie: Hist. druk. I, 261. Gąsiorowski: II, 319.
Muczkowski: Lib. promot. 361.

Tuczkiewicz Diomedes, rodem z Wilna.
Kssai sur le eatarrhe pulmonaire aigu. Montpel-

lier, X. Julien, 1841, w 4-ce, str. 23. Thóse.

(Przegl. lek.,
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* Tuerck, ob. Taczanowski.
Tuczyński Joannes (Polonus Lachovi-

censis).
De ceausis plicae poloniecae auetore...

minar., 1829, w 8-ce, str. 27.
Tukałła Maciej, Piar.
Apteczka domowa zawieraiąca zbiór lekarstw po

wielkiey części prostych, których materyały łaeno

się w domu znaydować mogą, albo z apteki lub z kra-

mu wzięte mogą być w domu sporządzone. Dla wy-

gody y poratowania zdrowia tych, którzy nie maiąc

w bliskości aptek y sposobności poradzenia się leka-

rzów, nie tylko nędzne prowadzić życie, alo też przed

czasem umierać częstokroć muszą. Przez iednego

z Xięży Scholarum Piarum prowineyi litewskiey wy-

dana. Wilno, w druk. I. K. Mciy Rzeczypospolitey
u Xięży Piarów, 1789, w 8-ce, 2t. T. I, str. 189, T.
II, str. 135.

z Tuliszkowa Mikołaj, syn Macieja, czło-
nek kollegium większego i lekarskiego,
stopnie filozoficzne osiągnął w Krakowie
1500 i 1504 r. W r.1515 był dziekanem
wydziału filoz., 1519 r. odbył pielgrzymkę
do Rzymu, Jerozolimy i Magdali.

Por. Oettinger: .. 139.

Turek Franciszek, rodem z Bochni, le-
karz miejski i kąpielowy.
De aquis muriaticis regni Galiciae. Viennae, 1934,

w 8-ce, str. 23.
O przyczynach suchot płuenych io sposobach im

zapobiegania. Druk. w Revue mód. francaise et

ćtrangóre, 1849, str. 498.
Sprawozdanie lekarskie o skutkach kąpieli i wód

do picia w Truskawcu w lecie r. 1849. (Gaz. lwow-

ska, 1850, 25 stycznia).
Toż, za r. 1850. (Tamże, 1851, 26 lutego).

"Toż, za r. 1851. (Tyg. lek., 1852, Nr. 11).

Turteltaub Wilhelm, lekarz z Rzeszowa.
De helminthiasi deque communibus iufantum et

puerorum vermibus intestinali bus Dissertatio histor.-

medica. Ticini, typ. Fusi, 18...., w 8-ce, str. 32.

Tiiske, lekarz wojsk austryackich.
Przypadek ostrój nosacizny u człowieka. Wy-

zdrowienie. (Gaz. lek., T. XII, 1872, str. 19—20).

Tuszek Jan, doktór filozofii i medycyny,

prof. w akademii krakowskićj około 1767 r.

Miał miejsce zachowane w wydziale lekar-

skim, ale do wcielenia nie przyszło.
Por. Rocezn. wyd. lek. III, 447.

Tuszewski Franciszek, syn rzeźnika, ur.

1852 r. w Wolsztynie w Poznańskióm, do
gimnazyum uczęszczał w Poznaniu, medy-

cyny słuchał od r. 18738 w Gryfii.
Das Hygrom der bursa subdeltoidea. Greifswald,

Druk von Karl Sell, 1878, w 8-ee, str. 32, 1 tabl.

Twardochlebowicz Tomasz, lekarz za

Stanisława Augusta, członek Najwyższćj

Dyrekcyi lek. za rządu pruskiego. Umarł

1606 r..
Por. Roczn. tow. przyj. nauk XXI.
Tygodnik lekarski poświęcony medycynie, ehirur-

gii, akuszeryi, farmacyi i weterynaryi. Wydawcy:

A. Le Brun, A. Helbich i L. Natanson. Rok I. War-

szawa, nakł. H. Natansona, druk. St. Strątskiego,

1847, w 4-ce.
R. II, tamże, 1848, w 4-ce, str. 416, k. 3.
R. III, tamże, 1849, w 4-ee, str. 416.
R. IV tamże, 1850, w 4-ce, str. 416.

Patavii, Se-
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R. Y, tam.e, 1851, w 4-ce, str. 4I6, -
R. VI, relaktor L. Natanson. Warszawa,

Jaworskiego, 1852, w 4ee, str. 416, k. 2, ;
R. VII, tamże, 1858, w 4-ve, str. 416,
R. VIII, tamże, 1854, w 4-ce, str. 416.
R. IX, tamże, 1+55, w 4-ce, str. 416.
R. X, tamże, 1856, w 4-0e, str. 416.
R. XI, tamże, 1857, w 4-ee, str. 416.
R. XII, tamże, 1858, w 4-ce, str. 428, k. 3.
R. XIII, tamże, 1859, w 4-ce, str. 460, k. 2.
R. XIV, tamże, 1860, w 4-ce, str. 464
R. XV, tamże, 1861, w 4-ce, str, 464.
1. XVI, tamże, 162, w 4-ee, str. 460.
R. XVII, tamże, 1863, w 4-ce, str. 416.
R. XVIII, tamże, 1864, w 4-v, str. 416.
i. XIX, tamże, 1865, w 4-ce, str. 416.

„R. XX, tamże, 1866, w 4 ee, str. 416.
. R. XXI, tamże, 186/, w 4-ce, str. 416.
k. XXII, tamże, 1855, w 4-ce. Zawiera tylko N-rów

26, str. 208, OJ Nr. 16 redaktorem był Zygm. Dobie-
szewski; (prz stał wychodzić 25 cze. wca 1863 r ).

. Tylkowski Wojciech (Fabius Hercinia-
nus), jezuita, ur. na Mazowszu r. 1634,
umarł w Warszawie 1695 r. Z pomiędzy
różnych jego pism, następujące odnoszą się
do medycyny. :

Disquisitio pl:ysiea ostenti duorum puerorum, quo-
rum unus eum dente aureo, al:er cum capite Gygan-
tev Vilnae spectabantur an.o 1673: Typ. monast.
Oliviensis, 1674, w 12-ce, 31 arkuszy.

Medieus familiaris videlicet: puerperarum morbi,
variolae, lumbriei, epilepsia, dentitio ete. editio 2-e.
Posnaniae, 1v98, w 8-ce.

druk.

Tymaczkowski, lekarz szpitala powszech-
nego w Samborze,

Kin Fall von Diphtheritis mit zugleich und sueces-
siy auftretender Lahniung, Heilung. (Wien. med.
Presśe, 167%, ste. 1082).
„Zur Kasuistik der Qystosarkome.

str 1242, Sy

Tymiński Antoni, ur. 1036 r. we wsi dzie-
dzicznćj Tymianki; w powiecie ostrow-
skim; do gimnazyam uczęszczał (1848—

(Tamże, 138),

1855) w Siedlcach i w Radomiu; do nauk
lekarskich przykładał się (1857 — 1862)*
w Warszawie. W latach 1863 — 1880 zaj-
miował się „wykonawstwem  lekarskióm
w Tykocinie. Obecnie mieszka w War-
SZA Wie, :

Cholera w Kolnie, pow. Łomżyńskim. (Tyg, lek.,
1866, Nr. 47).
„Sprawozdanie o przebiegu cholery w Tykocinie
1871 r. (Gaz. lek., T. XI, 1871, str. 268—270).
Tymowski.
Zur physiologisehen und therapeutischen Bedeu--

tang des Kumys, mit Riicksicht auf Milch und Mol-:
kenkuren. Miin 'hen, Rige:, 1877, str. 46. Ocenił Dr.
L .tost .ński w Przegl. lek., 1877, Nr. 51. |

San Remo jako stacya zimowa dla chorych na płu-
ca. (Gaz. lek., T. XXIII, 1877, str. 250 — 2538, 288—
286, 305—311, 325—328). i

Kilka słów o trądzie (lepra). (Tamże, T. XXVI,
1879, str. 41—43). *

Dżcephalus tetrabrachialis. (Tamże, str. 77).
O działalności przetworów benzoesowych. (Tamże,

. P. XXVI, 1879, str. 24—25).
Nowy środek przeciw tasiemcowi. (Tamże, str. 54).
Eine Radicaloperation des Pyo-Pneumothorax nach

der Fraentzelselien Methode. (St.-Petersburger med.
Wochensehr., 1849, Nr. 35,..

Tylkows'i-—Fyrchowski.

San Remo jako stacya zimowa dlu chorych na płu-
ea, napisał... Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, 1880,
w. 8-ce, str. 24. ię
Przyczynek do leczenia. gruźliey. (Medycyna, 1884,.

Nr. 158). ż
"Tlen i ozon jako Środki lecznicze. (Guz. lex., 1834,

Nr. 31.)

Tyrchowski Władysław, ur. 3 września
1820 r. w Krakowie, medycynę ukończył
tamże 1844 r., od 1845 do 1847 r. był ad-
junktem przy klinice położniczćj uniwer-
sytetu jagiellońskiego; w grudniu 1850 r.
mianowany został lekarzem szpitala wię-
ziennego wPłocku, gdzie 1852 r. powołany
był na czlonka urzędu lekarskiego. W lu-
tym 1861 r. objął w Warszawie katedrę
położnictwa i kliniki akuszeryjnój jako
profesor zwyczajny i do kwietnia r. 1584
na nićj pozostawał. W grudniu r. b. (1884)
liczne grono byłych wychowańców wydzia-
łu lekarskiego warszawskiego uezciło za-
sługi jego profesorskie wręczeniem mu
wspaniałego albumu pamiątkowego, To-
warzystwo zaś lekarskie, którego człon-
kiem jest od lat wielu mianowało go człon- -
kiem honorowym. .
D. trichomate quod vulgo pliea poloniea ajpella-

tur. .Commentatio hi-torieo-mediea. Ćracoviae, typ.
Univ., 1844, w 8-ce, str. 47. Dis. inaug. Rozprawa
uwieńczona nagrodą przez wydział.lekarski.
O epidemiach eholeryeznych w Płocku. Warsza-

wą, druk. J. Ungra, 186, w 8-ee, str. 66. Osobn.
odb.-z Pam. tow.-lek. warsz., T. XLIV, 1860, str. 30,
79, 162. R SĄ:
Rys położuietwa praktycznego. Kraków, deuk,

Un.w., 1861, w 8-ce, str. 377.
W. Kochański, życiorys. (Kłosy, XXVI, Nr. 669).
"Na posiedz'niach warsz. tow. lex., któremu wr.

1880 przewodniczył, komunikował: 3 ę
Brak przyrodzony macicy. (Pam. tow. lek. warsz.,

T. XLIX, -1863, str. 493).
Brak macicy i jajników. (Tamże, T. L, 1863, str.

138). 3 . ę
Łożysko płód poprzedzające; rozwiązanie sztuczne

(aceouchement forcó). (Tamże, T. L, 1863, str. 491).

Samorodne zrośnięcie się wargi zajęczćj, , (Tamże,
T. LI, 1964, str. 404). u RASE

Zapalenie błoniaste jam nosowych i gardła u dziec
ka kilkomiesięcznego, śmierć. (Tamże, T. LI, 1864,
str. 405). WEW. o
_Rozdarcie maciey i sklepienia pochwowego u ro-

dzącój, śmierć. (Tamże, T. LII, 1864, str. 96). :

Zwężenie miedniey 2-go stopnia, wymóżdżenie pło-
du. (Tamże, T. LIL, 1835, str. 456).
-Wyklucie samodzielne (evolutio spoatanea) (Tan-

że, T. LILI, 1865, str. 459)  ,
Wodna |oRRAR w ciągu ciąży. (Tamże, T. LIII,

1865, str. 130). :
Zranienia pochwy u kobiety ciężarnćj. (Tamże, T.

LILI, 1865, str. 460). SX zd
Spadnięcie z trzeciego piętra bez znacznego uszko- -

dzenia. (Tamże, T. LIV, 1865, str. 133).
Płód, nieżywo przez 7 miesięcy w macicy pozosta-

jący, wydalony przez cięcie cesarskie. (Tamże, T.
LIV, 1865, str. 136). :

Poród EE silne obciągnięcie macicy na pło-
dzie. (Tamże, T. LIV, 1865, str. 286). j j
deeDRa aeutu:. (Tamże, T. LIV, 1865, str.

157). że : PRZ



Tyrchowski.

Leczenie wrzodów części pochwowćj macicy żela-

zem rozpalonóm. (Tamże, T. LIV, 1865, str. 40).

Tabellaryczny wykaz porodów płodów nieżywych

i wymiękłych w klinice od stycznia do maja 1865 po-

strzeganych. (Tamże, T. LV, 1866, str. 115).

Przyśpieszenie porodu przy chorobie nórek. (Tam-
że, T. LV, 1866, str. 119. 121).

Poród dziecka nadgniłego. (Tamże, T. LV, 186F,

str. 265). ; :
Rozszczepienie stosu kręgowego (spina bifida)

wro zone. (Tamże, T. LV, 1866, str. 117).

Zastosowanie strzykawki Branna w krwotokach

macieznych. (Tamże, T. LV, 1886, str. 262).

Obszerna przetoka pęcherzo-pochwowa po poro-

dzie. (Tamże, T. LNI, 1869, str. 299).
*
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Rozdareie międzykrocza przed narodzeniem dziee-
ka. (Tamże, T. LXII, 1870, str. 281).

Atresia vulvae incomrle'a fistula re*to-vaginalis
wytworzona przy porodzie. (Tamże, T. LXV, 1871,
str. 282).
Kamień moczowy u wieprza.

1878, str. 88).
Obmyślenie środków w celu zebrania statystyki

dojrzałości płeiowój w różnych częściach Królestwa.
(Tamże, T. LXXI, 1575, str. 201).

Przeciętne oznaczenie dojrzałości pleiowćj u kobiet-
w Król. Polsk. (Tamże, T. LXXII, 1876, str. 592,
597).

Przypadek cięcia ecsarskiego. (Tamże, T. LXXVI,
1880, str. 675—694).

(Tamże, T. LXIX,
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Ubysz Oskar, ur. r. 1845 nieopodal Gdań-
ska, do gimnazyum uczęszczał w Chełmie
medycyny słuchał (1866 — 1870) w Ber-
linie.

Historisch-kritische Untersuchung iiber die ratio-
n=lle Behandlung der Wunden. Berlin, 1870, w 8-ce,
str. 30. Diss. inaug. i

Uchwała Tow. lek. warsz. dotycząca zapobiegania
rozwojowi epidemii cholery i środków pomocy publi-
cznój w razie wybuchu cholery. Pam. tow. lek.
warsz., 1884, zesz. 3. Medycyna, 1884, Nr. 38.

Toż, w osobn. odb. 1884, str. 20.

Uchwały Tow. lek. galicyjskich w przedmiocie
obowiązków lekarzy wzylędem swych kolegów i za-
wodu lekarskiego w ogóle. B. w. m. dr. ir., w 12-ee,
str. 3 Osobn. odb. z Dwutygodnika hygienicznego.

Uczniowie wydziału szkoły akademieko-lekarskićj
w imieniu ogólnćj Rady zdrowia, w rocznicę pięćdzie-
siątletniego obehodu doktoratu W. Ferdynanda
Hirschfelda sztuki lekarskićj doktora w Warszawie
d. 14 maja 1816 r.. w 4-ce, k. nl. 2. ;

Uebersicht der Einnahmen und Ausgaben des
Israelitischen Krankenhauses zu Drohobycz seit 1
Mai 1860 bis Ende October 1861. Lwów, druk. Wi-
niarza, 1861, w 8-ce.

Uebersicht und Ausgaben des Jaslauer Israeliten
Spitals im J. 1860. Lemberg, druk Strauropig., 1861,
w 4-ce, ka:t 9.

Uebersicht und Ausgaben des Lemberger Israeliti-
schen Spitals im J. 1855. Lwów, druk. Winiarza,
1856, w 4-ce, kart. 10.

Toż, 1857. Lwów, druk. Winiarza, 1858, w 4-c€e,
kart 10.

Toż, 1859. Lwów, druk. M. Poremby, 1860, w 4-ce,
kart 10.

Toż, 1860. Lwów, druk. M. Poremby, 1861, w 4-ce,
kart 10.

* Uhle.
Patologia ogólna. Przekład dzieł: Ulle u. Wagner

„Handbuch der allgemeinen Pathoiogie.* 5-te Auf.
1872 i Fr. Hartmann „Handbuch der aligemeinen Pa-
thologie fiir Aerzte uad Studirende.* 2-1e Auf. 1871.
(O zboczeniach w poszczególnych narządach) przez
prof. D-ra Łuczkiewicza. Warszawa, druk. Gaz. lek.
1874, w 8-ce, str. VI, 946, XIII. (Wchodzi w skład
„Biblioteki umiejętności lekarskich"). ;
Układ lekcyi w Kollegium fizycznym Uniw. wileń-

skiego. Po polsku i po łacinie, fol.

Ubysz— Unger.

Układ warunków pod jakiemi przyjmowani i utrzy-
mywani są pomoenicy czyli subjekci w aptekach wi-
leńskich, W 12-ee, str. 11. Wyjątek z Pamiętnika
farmaceut. T. II, Nr. 2.

Ulanowski Władysław, ur. w Inflantach
polskich, słuchał nauk prawniczych a po-
tóm lekarskich w Dorpacie (1850 — 1858);
następnie gospodarował na wsi, wykony-
wając sztukę lekarską między ludem: po-
tóm mieszkał w Wilnie; 1564 r. wysłany
do głębokich gubernij Rosyi, potóm inter-
nowany w Pskowie; w wypadkach tych
straciwszy cały niemal znaczny majątek,
187* r. przybył do Krakowa, począł uezęsz-
czać na kliniki w celu składania egzami-
nów lekarskich. Skołatany moralnie padł
ofiarą cholery 1-go sierpnia 1872 r.

Ulanowski Józef.
"Toezeń żrący czyli wilk grudkowato-pełzający,

długotrwały, uleczony. (Przegl. lek., 1883, Nr. 26).

Umiastowski Piotr, z Klimont, doktorat
filozofii otrzymał w Krakowie około r. 1575.
Jako nauczyciel domowy jeździł z ks. Je-
rzym Qzartoryskim i w Padwie. słuchał
medycyny. 1580 r. bawił w Paryżu, pod-
czas panującćj tam zarazy zwiedzał szpitale.
Po powrocie osiadł na Wołyniu (w Kle-
waniu u Qzartoryskich). 1589 r. mieszkał
w Słucku.
Nauka o morowym powietrzu na czwory xięgi roz-

łożona. I. O przyczynach morowego powietrza. II.
O znakach. III. O przestrodze y uwiarowaniu. IV.
O zachwyceniu morowego powietrza y iako się rato-
wać. Przez Piotra Umiastowskiego z Klimonth
w Philozophiey y w Lekarskiey nauce Doktora pilnie
opisana. W Krakowie, w drukarniey Andrzeja
Piotrkowczyka R. P. 1591, w 4-ce. Przypis Jerzemu
Ks. Ozartoryskiemu na Klewaniu. (Z Łueka 12 wrze-
śnia >: k. nl. 22, jednostron. liezb. 103, rejestru
k. nl. 8.

Unger Antoni Edward.
Nachricht von den Mineral-Trink und Badequel-

lenim Kurorte Truskawiec jn Galizien und deren
zweckmiissiger Beniitzung. Wien, bei Carl Gerold,
1843, w 12-ce, str. VIII, 60.



Unicki—Ursinus.

Unieki Leon, do nauk lekarskich przy-
kładał się w Wilnie, gdzie 1811 r. stopień
doktora medycyny uzyskał.

Pierwiastki mojój muzy. Wilno, 1805, w 8-ce,
str. 82.

Qzekino czyli łapka na. grosze, komedya w 5-ciu
aktach wierszem. Wilno, druk. X. X. misyon., 1809,
w 8-ce, str. 115. ;
Pochwała sejmików. Wilno, druk. X. X. Bazylia-

nów, 1809, w 8-ce, kart 14.
O zawiści. Oda do hr. Aleks. Potockiego pułkowni-

ka wojsk rosyjskich. W 8-ce, str. 7. :
Arystobul, tragedya w 5-ciu aktach wierszem.

Berdyczów, 1821, w 8-ce, k. 3, str. 74.
De febre verminosa. Regiomonti, typis Fresseri et

Editt, 1816, w 8-ce, str. 20. Diss. inaug.

Wydał jeszcze kilka dzieł treści poetycznćj, o któ-
rych ob. Bentkowski Hist, lit. I, 429, 534.

Uniwersytet Jagiel. zreorganizowany w r.1839.
Solura, Kraków, druk. St. Gieszkowskiego, 1834,
w 8-ce, str. 31.

Universitas et academia Vilnensis... anno 1781.
Oratio habita a Martino Poczobut 1781. acem ma-
gistratus aeademieós et professores seientiarum ab
amplissimo collegio praefectorum institutioni publicae
ereandi, rementiarentuo Układ lekeyi. Porządek nauk
y sposób dawania lekcyi, dawnym w tej akademii
zwyczajem dla nauczycielów przepisywany.

Unterricht infcirte Hauser von dem Gift zu reini-
gen. Thorn, 1709, w 4-ce.

Unterricht wie man ein inficirtes Haus und deszen
Gemiicher von dem Gift reinigen soli. 1709.

Unterricht (Ein nothwendiger), wie sich in gefiihr-
lichen Pestzeiten die Gesunden bewahren, die An-
steckende aber retten sollen. Thorn, 1652, w 4-ce,
1 ark.

Por. Zernecke: 1. e. str. 17.

Unterricht vors Volk gegen die Pest. Danzig, L.
Wedel, 1770, w 8-ce, str. 61.

Unterricht (Kurzer) ertrunkene Menschen wieder
lebendig zu machen. Auf Befehl Sr. Durehl. des Fiir-
sten Adam Czartoryski deutsch und polniseh ge-
druekt. Warszawa, 1775, w 8-ce.

* Unterweisung (Kurtze und nóthige) von der Art
graszirenden Pest in Polen. Von.dem Herrn Physieus
der Stadt Breslau. Nach vorhergegangener genugsa-
mer Erkundigung zweyer Herrn Medicorum, so die
Hochl. Herrn Fiirsten uni Stinde in Schlesien, in
die in Pohlen inficirte Orte expresse zu dem knde
abgeschiket abgefasset im Jahr 1708.  Oiistrin,
1709, w 4-ce.

Upominek zawiadamiającemu kliniką dany. Kra-
ków, 1834, w 8-ce, str. 15.

Upominek dla uczestników III-go zjazdu lekarzy
i przyrodników polskich: Zbiory i zakłady przyrodni-
cze i lekarskie Krakowa,. rzecz na tle historycznóm
opracowana zbiorowymi siłami pod redakcyą J. Ro-
stafińskiego. Kraków, nakł. Komitetu gospod. III-go
zjazdu, druk Wł. L. Anczyca i Sp., 1881, w 8-ee, str.
224, 3 nl. i 5 drzeworytów. Praca zbiorowa D-rów A.
Adamkiewicza, A. Altha, T. Browicza, D. Ozalika,
E. Czyrniańskiego, K. Estrejchera, J. Grabowskie-
go, K. Grabowskiego, J. Horajewicza, K. Heumanna,
L. M. Jakubowskiego, I. Koperniekiego, E. Korczyń-
skiego, S. Kuczyńskiego, J. Łepkowskiego, M. Ma-
durowicza, J. Majera, J. Oettingera, G. Ossowskie-
go, G. Piotrowskiego, A. Rosnera, J. Rostafińskie-
go, L. Rydla, A. Stopczańskiego, W. Strzechow-
skiego J. Szujskiego, I. Szyszyłowieza, L. Teiehma-
na i D. Wierzbiekiego. ;
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Urban Ant. Joseph. . (Polonus  Neofo-
rensis).
De haemorrhagiis generatim diss. inaug. Palavii,

typ. Seminavii, 1829, w 8-ce, str. 33. Diss. inaug.

Urban Władysław. |.
De pemphigo. Viennae, apud Grerol, 1822, w 8-ce.

Diss. inaug.

Urbański Jan, z Poznania.
Finige Versuche iiber die Wirkunę des Oroton-

chloralhydrats. Greifswald, Druck von F. Hache,
1871, w 8-ce, str. 29. Diss. inaug.

Urbański Wojciech E.
O cholerze i sposobie powstrzymania onejźe.

Lwów, druk. P. Pillera i syna, 1855. :
O niższego rzędu grzybkach głównie ze względu na

hygienę. Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1880. w 8-ce,
str. 838—854, H05—926, 1045—1056 i 1125—1144.
(Nadbitka z Przewodnika nauk. i liter.)

Urbanowicz Witold, ur. w Szakwiciach
na Litwie, GARY

Quelques considórations sur la plique polonaise.
Strasbourg, impr. Siltermann, 1869, w 4-ee, str. 74.
These. i

Ursinus Jan, rodem z Krakowa, otrzy-
mawszy stopnie filozoficzne w akademii
krakowskićj r.147/7 i 1478, udał się do
Włoch; w Padwie (1487) słuchał nauk pra-
wniczych i lekarskich, w Rzymie przykła-
dał się do literatury łacińskićj. Wróciwszy
do kraju bawił czas niejaki na Litwie, pó-
źnićj osiadł w Krakowie, gdzie zasłynął ja-
ko lekarz, prawnik i humanista. Jakkol-
wiek zaliczony do wydziału lekarskiego,
wykładał (1490) jednak w akademii Jag.
literaturę łacińską a późnićj prawo. Ze zna-
mienitszymi owego czasu mężami, jakzKal-
limachem i Alb. Brutusem w bliższych
pozostawał stosunkach i niemalych do-
świadczał względów od kardynała Fryde-
ryka Jagiellończyka a z Mrazmem Ciol-
kiem, biskupem płockim, przez własną żo-
nę w blizkióm zostawał powinowactwie.
Modus epistolandi eximii medicinae doetoris et le-

gum licentiati Johannis Ursini eracoviensis cum epi-
stolis exemplaribus et orationibus. B. w. m. i r.
w 4-ce. (Cracoviae, Hochfeder, 1495).

"Toż. B. w. m. ir. w 4-66. (Haller).
Toż. Oracoviae, Haller, 1522, w 4-ce, 2! ark.
W dziele tóm znajduje się mowa: de laudibus medi-
cinae. j

Por. Muezkowski: str. 82. Roczn. wydz. lek. LI, 45.
IM, 486. VI, 418. Bartoszewie:: Hist. lit. pols. 90.
Wiszniewski: ILI, 307. yk

Ursinus (Bar) Jan Leopolita, także Nie-
dźwiedzkim zwany, syn Walentego, bedna-
rza, ur. we Iliwowie 1568 r:; stopnie filozo-
ficzne uzyskał w akademii krakowskiój
1587 r. ZA początku był nauczycielem we
Lwowie, następnie w Krakowie uczył ma-
tematyki i astronomii, Kosztem Jana Za-
moyskiego wysłany do Włoch 1599 r.,
przykładał się do nauk lekarskich przez
lat 5 w Padwie, gdzie stopień doktora me-
dycyny otrzymał. Po powrocie do. kraju
został profesorem w akademii zamojskićj,
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itu wykładał filozofią naturalną, Umarł
w Zamościu | stycznia 1613 r. Z pod pióra
jego wyszły:

Grammaticae methodieae libri quatuor. Leopoii,
Math. Garvolin, 1592 i 1612, w 8-e.

Toż, ed. seeunda locupletior. Zamosci, Simon,
Nizolius Aead, typogr. exeud., 1619, w 8-ee, wyd.
Gaspra Trędkowskiego.

Toż, Ab. Andr. Abrek eloquentiae prof. in lueem
revocati. Zamosci in off, Acad. impr. Andr. Jastrzęb-
ski Acad. typogr. 1640, w 8-ee.

'Toż, tamże, 1651.
"Toż, Leopoli ex off. Math. Gatvolini, 1692.
Toż, typis et impenis Acad. Zamosciae per Ma-

thiam Nerkowicz, 1698, w 8-ee.
Pe os ibus humanis tractatus tres. I de nomencla-

tura ossium, II de processibus et appendicibus osium,
III de commissione ossium. Zamoscii, Excudebat
Mart. ILenscius typogr. acced. 1610, w 4-ce, k. nl. 16.
Przypisane Tomaszowi Zamoyskiemu.

Hieronymi Fabricii ab Aquapendente. De locutio-
ne et ejus instrumentis liber a Joanne Ursino editus
Yenetiis, typ. J. de Albertis, impr. Joan. et Ant. Me-
jettorum, 1601, w 4-ce, k. 16 i 69. Ded. Zamcyskiemu
"Tomaszowi.

Por. Chodyniceki: Historya m. Lwowa 427. Siar-
czyński: I, 182. 1I, 8. Dykcyon. biogr. powsz. II, 130.
Maciejowski: Piśm. Pols. IL. 111. Roczn. wyd. lek.
III, 444. Wiszniewski: VI, 306, 182. Quvier: II, 48.
Łukaszewicz: liist. szkół I. 228. Jocher: I, 178.

Urządzenie szpitalów dla wojsk polskich Księstwa
Warszawskiego. Warszawa, 1809, fol, str. 31,
14 tabl.

Urządzenie szpitala św. Łazarza w Krakowie z r.
1818. Kraków, 1818, w 8-ce, str. 55. (Ustawa Se-
natu).

Urządzenie służby lekarskićj w guberniach Kró-
lestwa Polskiego i w mieście Warszawie. Przejrzane
przez Radę lekarską i przyjęte na posiedzeniu ogó!l-
nóm Kommisyi Rządowćj Spraw Wewnętrznych, Du- *
chownych i Oświecenia publicznego. Po polsku i po
rosyjsku. 1838, w 8-ce, str. 41. Podpisany R. Cze-
tyrkin.

Urządzenie służby zdrowia w guberniach Króles-
twa i w mieście Warszawie 1839 r. Warszawa,
1859. Podpisany Czetyrkin.

Urządzenie służby polieyjno-lekarskićj w guber-
niach Królestwa Polskiego. 1842, w 8-ee, str. 51.

Urządzenia dotyczące Zakładów Dobroczynnych.
Warszawa, 1842. Tomów 2. T. I obejmuje: 1) Orga-
nizacyą rad opiekuńczych, głównćj i szczegółowych
zakiadów dobroczynnych w Król. Polsk. 2) Ustawę
szpitali cywilnych w Król. Polsk. str. XXXIV, 388.
T. II: Zbiór annexów do ustawy dla szpitali cywil-
nych w Król. Polsk. w liezbie 64.:

Urządzenia obowiązujące w Królestwie Pruskióm
co do średków zaradczych przeciw szerzeniu się
księgosuszu i wystąpieniu tój zarazy. Warszawa,
w druk. braci Hindemith, 1856, w 8-ce, str. 45.

Urzędach (0) i urzędnikach lekarskich w guber-
niach Królestwa Polskiego i w mieście Warszawie.
Etat urzędu lekarskiego (po polsku i po rosyjsku).
Wydział rady lekarskiój Król. Polskiego, w 8-ce.
str. 41 i 4.

Urzędnik zdrowia małżeńskiego czyli prawidła
sztuki lekavskićj zastosowane do tegoż stanu; uży-
teczne równie małżonkom, jak wszystkim, których
szczęście małżeńskie obchodzi. Z niemieckiego. Wro-
cław, u Korna, 1819, w 8-ce, str. 154 z ryciną.

Toż, edycya 2-ga. Lublin, druk. Kazimierza Szeze-
pańskiego, 1828, w 8-ee, str. 267, z ryciną.

Urządzenie--Ustewa.

z Urzęcowa Marcin, syn Szymona, sto-
pnie w naukach wyzwolonych uzyskał
w Krakowie 1521 i 1525; był członkiem
wydziału filozoficznego, a w r. 1582 dzie-
kanem tegoż wydziału, nadto prebenda-
rzem sandomierskim, lekarzem nadwor-
nym Jana Tarnowskiego kasztelana kra-
kowskiego i hetmana w. koronnego.
Herbarz polski, to jest o przyrodzeniu ziół y drzew

rozma tych y innych rzeczy do lekarstw należących
księgi dwoje. Kraków, w drukarni Łazarzowój, 1095,
fol. k. nl. 4, str. 488. Ded. Gabr. Wojnie, podkanel.
W. Ks. Lit.
Ustawa dla farmaceutów, materyalistów i kupców;

dla aptek, składów i handlów materyałów aptecznych
i farb. Warszawa, 1889, k. nl. 7, str. 235. Cz I. Usta-
wą dla farmaceutów i aptek, str. 107, tabl. 6. Cz. IL.
Ustawa dla materyalistów i kupców, oraz składów
i handlów materyałów aptecznych i farb, do s'r.235,
6 tablie i annexa: A) Wykaz materyałów apte:z-
nych i przetworów chemicznych, do użytku teehniez-
nego jako i domowego służących, które oprócz apte-
karzy, materyalista tylko utrzymywać i przy zacho-
waniu przepisów eo do ciał gwałtownie działających
i trucizn, publiczności sprzedawać może, nie w mniej-
szych wszakże jak w następujących ilościach str. 15.
b) Wykaz farb roślinnych i metalicznych zdrowiu
szkodliwych tudzież innych artykułów do użytku te-
chnieznego służących, które tylko materyalistom
i kupcom upoważnionym, utrzymywać a przy zacho-
waniu przepisów i sprzecawać wolno str. 8. 0) Wy-
kaz farb zdrowiu nieszkodliwych, które w zamian
szkodliwych użytemi być mają przez malarzy 'za-
bawek dziecinnych, cukierników, piernikarzy, fa-
brykantów likworów i tym podobne osoby, str. 11.

Ustawą 0 urządzeniu służby zdrowia w Król. Polsk.
Oddział I, część rozporządzeń. Warszawa, 183),
w 8-ce. Ob. pod pojedyńczemi ustawami p.t. In-
strukeya dla inspektora, asesora i t. p.
Ustawa o zarządzie służby zdrowia w Król. Polsk.

sposobem próby zatwierdzona 1888 r. Warszawa,
1839, w 8-ee, str. 68, po polsku i po rosyjsku.
Ustawa o zarządzie wydziału eywilno-lekarskiego

w Królestwie Polskićm, 1838 (podpisany Dyrektor
główny prezydujący w Komisyi rządowćj Sprawie-
dliwości: Kossecki). W 8-ce, 'od str. 427 do 563.
Po polsku i po rosyjsku. :

Ustawa o zarządzie eywilno - lekarskićj służby
w Królestwie Polskióm. Warszawa, 1839, w t-ce,
str. 53. Po polsku i po rosyjska.

Toż, z r. 1840, w 8 ce, str. 71.
rosyjsku.

Ustawa dla zarządu lekarskiego w Król. Polsk.
Warszawa, 1839, w 8-ce. :
Ustawa policyi weterynaryjnćj czyli przepisy ma-

jące na celu zapobieganie i uśmierzanie chorób pa-
nujących i zaraźliwych między zwierzętami domo-
wemi. Warszawa, druk, Stanisława Strąbskiego,
1844, w 8-0e, str. 236, XII.

"Toż. Warszawa, druk. Strąbskiego, 1544, w 12-0e,
str. 709. Po polsku i po rosyjsku.
Ustawa dla instytutu położniczego w Warszawie.

Warszawa, 1840, w 8-ce, str. 71. Po polsku i po
rosyjsku, wydane przez Radę lekarską,
Ustawa szpitalna przez Kadę lekarską. Tom I.

Warszawa, 1854. ;
Ustawa dla szkoły weterynarzy w Warszawie

(z r. 1840), W 8-ce, str. 40. Po polsku i po ro-
Syjsku. ;

Ustawa dla szkoły farmaceutyeznćj w Warszawie
(z r. 1840). W 8-ce, str. 15. Po polsku i po ro-
syjsku,

Popolsku i po



Ustawa—Uwagi.

Ustawa dla zgromadzeń felezerskich w Królestwie
Polskićm (z r. 1842). W 8-ee. str. 70. Po polsku i po
rosyjsku.
Ustawa dla szkoły felczerów w Warszawie. War-

szawa, 1840, w 8-ce, str. 35. Po polsku i po ro0-
syjsku.
Ustawa e. k. warsz. med. chir. akademii. Warsza-

wa, 1857, w 8-ce, str. 43. Po polsku i po rosyjsku.
Ustawa uniwersytetu warszawskiego oraz przepisy /

egzaminacyjne na stopnie lekarskie naukowo-prak-
tyczne i naukowo służbowe. Przedruk z dziennika
warsz i Zbioru praw cesarstwa. Warsztwa, druk.
Czerwińskiego i Sp., 1870, w 16-ce, str. 57 i 19.
(Przepisy egzaminacyjne dodatek nadzwyczajny do
Kliniki).
Ustawa dla zakładu klinicznego c. k. Uniwersyte-

tu Jagiellońskiego. Kraków, druk. Uniw., 1868, w 8-ce,
str. LT.
Ustawa nagrody konkursowój imienia D-ra Tytusa

Chałubińskiego. Warszawa, druk. J. Jaworskiego,
1875, w 16-ee.-
Ustawa Zjazdów lekarzy i badaczów przyrody pol-

skieh, uchwalona na walnóm zebraniu lekarzów
i przyrodników krakowskich 5 grudnia 1868 roku.
(Przegl. lek., 1869, Nr. 2).

Toż, w osobn, odb. Kraków, druk. Uniw., 1869,
W 4-06, str. 2.
Ustawa prywatnego zakładu hydroterapeutycznego

i w ogóle leczenia środkami naturalnemi D-ra Bie-
lińskiego w Nowóm Mieście nad Pilicą. (Zakład
przyrodo-leezniczy, —Naturheilanstalt). (Medycyna,
1874, Nr. 10).
Ustawa o urządzeniu publieznój służby zdrowia

w krajach przedlitawskich. (Przegl. lek., 1870, Nr.
22—24, 27—29).
Ustawa z dnia... dla Królestwa Galicyi i Lodomeryi

z W. Ks. Krak. nadająca statut dla zdrojowiska
Kryniey—Słotwin. (Przegl. lek., 1878, Nr. 36).

Ustawa kasy wsparcia podupadłych lekarzy, wdów
i sierot bićdnych po lekarzach pozostałych. War-
SZAWA, druk, braci Hindemith, 1858, w 12-ce, str.
13i1L

Ustawa dla kasy wsparcia podupadłych farmace-
utów, tudzież wdówi sierot po farmaceutach pozo-
stałych, Warszawa, druk, Kowalewskiego, 1859,
w 8-ce, str. 15.
Ustawa kasy chorych i wsparcia Stowarzyszenia

braterskiego kopalń położonych w W. Ks. Krakow-
skióm a należących do spadkobierców po Ś. p. Jerzym
Gieschen. Statut einer Bruderladen, Kranken-und Un-
terstiitzungskasse fiir die im Grossherzogsthume Kra-
kau gelegenen Bergwerke der Berwerksgesellschaft
Georg v. Gieschen's Erben. Krakau, Verlag der
Bruderladen und Unterstiitzungskasse, Universitiits-
Buchdruckerei, 1876, w 8 ee, str. 21. Po polsku i po
niemiecku.
Ustawa biblioteki Tow. lek. warsz. zatwierdzona

na posiedzeniu 14 grudnia 1875 r. Warszawa, druk.
M. Ziemkiewicza, 1875, fol., str. 2.
Ustawa Tow. lek. krak. Kraków, nakł. Tow. lek.,

w druk. Uniw. Jag.. 1867, w 8-ce, str. 15.
Toż. Kraków, 1875, w 8-ee, str. 14.
Toż. Kraków, nakł. Towarzystwa, druk. Fr. Po-

budkiewicza, 1881, w 8-ce, str. 15i 1 nl.
Ustawa Towarzystwa lekarzy galicyjskich. Lwów,

W 8-ce, str. 25,
Toż. Lwów, nakł. Towarzystwa, w druk. Dziennika

polsk. A. J. O, Rogosza, 1877, w 8-ce, str. 16.
Ustaw obszezestwa wraczei Lublinskoj gubernii.

Ustawa Towarzystwa lekarzy gubernii lubelskićj.
Pieczatano w Lublinskoi gubernskoi tipografii, 1874,
w 12-ce, str. 23. Po polsku i po rosyjsku.
Ustawa Towarzystwa paryzkiego lekarzy polskich.

Paryż, 1865, w 8-ce, str. 7.
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Ustawa Towarzystwa lekarskiego warszawskiego,

utworzonego d. 6 grudnia 1820 'r., potwierdzonego
dekretem ks. namiestnika Król. w d. 10 kwietnia
1821 r. Warszawa, druk. Łątkiewicza, 1821, w 12-ce,
str. 14.

Toż. Warszawa, druk. St. Strąbskiego, 1848,
w 8-ce, str. 14. j : s,

Toż. Warszawa, druk. J. Ungra, - 1852, w 8-ce,
str. 15. ż :

Toż. Warszawa, druk. Hindemitha, 1858, w 8-ce,
str. 28 Ożai:
Ustawy i postanowienia obowiązujące Tawarzys=

two lekarskie warszawskie. Warszawa, druk. K, Ko-
walewskiego, 1879, w 8-ce, str. 66. ;
Ustawa Towarzystwa lekarzy podolskich. Kamie-

niee, druk. Dawida Kraiza, 1861, w 8-ce, 1 karta.
Ustaw Obszezestwa podolskieh wraczej.Kamieniec,

Kraiz, 1861, w 8-ce, 1 karta. : ż
Ustawa zasadnicza i kodeks administracyjnyTow.

lek. wołyńskiego. Żytomierz, 1861, w 8-ce, str. 21.
Ustawy Towarzystwa medycznego wileńskiego za-

lożonego przez niżćj podpisanych d. 12 grudnia 1805 r.
a przez Jego Imp. Mość Aleksandra I najmiłościwićj.
potwietdzonego. Jak. Szymkiewicz, Karol Wagner
Jan Wolftgang. Wilno, druk. Teofila Zawadzkiego,
1606, w 4-ce, str. 12. ją
Ustawy wydziału lekarskiego w uniw. krakowskim

zr. 14388. (Roczn. wyd. lek. T. I, 1838, str. 55—60).
Ustawy wydz. lek. akad. krakowskićj zr. 1525

i 1724. (Tamże, T. VII, 1844, str. 36—52),
Ustawy dotyczące leczenia ehorych w klinice chi-

rurg. Uniw. Jag. I. Ustawa obowiązująca PP, kan-
dydatów medycyny i chirurgii 5-to letnich, jako też
kandydatów chirurgii niższej 4-to letnich mających
prawo leczyć chorych w klinice chirurgieznój stałćj.
II. Ustawa obowiązująca PP. kandydatów medycyny
i chirurgii 4-to i 5-to letnich, jako też kandydatów
chirurgii niższćj 3-cio i 4-:0 letnich, mających prawo
leczyć chorych w klinice chirurgicznój ruchomćj
(ambulatoryjnój). Kraków, 1837, w 4-0e, str. 8.

Ustawy: 1) dla farmacentówi aptek, 2) dla mate-
ryalistów, 3) dla kupeów ukwalifikowanych do sprze-
dawania wszelkiego rodzaju towarów farbiarskich
(z r. 1844). Warszawa, w druk. rządowój, w 8-ce,
str. 4, k. nl. 2, str. 175 i annexów 7, 612. Po polsku
i po rosyjsku.

Ustawy dotyczące się pism peryodycznych, przez
Towarzystwo lekarskie warszawskie utrzymywa-
nych. Warszawa, 1837, pół arkusza.

Uszczapowski Leon, ur. 1789, um. 26 lu.
tego 1846 r.

Specimen inaugurale medico-praetieum de ente-
ritide chroniea praecipue oceulta ete. Wilno, typ.
J. Zawadzki, 1820, w 8-ce, str. 31 i kart 1.
Uwagi nad zarazami bydła. Wiedeń, 1782.
Uwagi y obserwacye nad kołtunem polskim czy-

nione przez P. R. Vieat, med. D-ra, członka i ko-
respond. Tow. król. nauk w Getyndze. Warszawa,
u P. Dufour, konsyliarza nadwornego I. K. Mcii dy-
rek, druk. korp. kadet. 1798, w 8-ee, str. 97.

Uwagi nad morową zarazą przez radę medyczną
w r. 1529 wydane w St -Petersburgu. , Warszawa,
druk. komis. rząd., 1830, w 8-ce, str. 99 i karta 1.
Uwagi praktyczne o febrze przepuszczającój epi-

demicznój w r. 1847. (Tyg. lek., 1847, Nr. 3. :
Toż, w odb. Warszawa, wyd. rady lek. Król. Polsk.,

druk. Strąbskiego, 1847, w 8-ce, str. 17.
"Toż, po polsku i po rosyjsku, str. 35. '
Uwagi nad artykułem p. Griinberga o cholerze

(nadesłane z Zarządu służby zdrowia. (Tyg. lek.,
1847, Nr. 28). a
Uwagi praktyczne o gorączce epidemicznój tyfoidal-

nój zr. 18461 1847 r. Zebrane przez radę lekarską
Królestwa Polskiego i roztrząśnięte na posiedzeniu
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ogólnóm tójże rady wspólnie z komitetem wojskowo-

lekarskim ustanowionym przy głównój kwaterze armii

czynnój. Prakticzeskija zamieczanja o epidiemiczeskoj

gorjaczkie gospodstwujuszczej w 1846 i 1847 godach

Sostawliennyja miedieinskim sowietom CarstwaPo|-

skago. Warszawa, w druk. St. Strąbskiego, 1847,

w 8-ce, str. 89.
"Toż, sam tekst polski. Tamże, 1847, w 8-ce, str. 44,

(Tytuł główny: O gorączce tyfoidalnej).

Uwagi (Krótkie) o charakterze chorób grasujących

w wojsku w jesieni 1849 r., ułożone przez Komitet

wojskowo-lekarski, istniejący przy głównćj kwaterze

armii czynnój (15) 27 października t. r. (Tyg. lek.,

1849, Nr. 46, 5%). (Przekład z ross. okólnika Jenerał

Sztab-D oktora armii czynnój do lekarzy wojskowych).

Uwagi nad niektóremi wyrazami lekarskiemi. Kra-

ków, D. E. Friedlein, 1835, w 8-ce. (autorowie J. Ma-

jer i F. Skobel).
Uwagi nad teraźniejszym

Ob. Rosenblum B.

Uwagi prawników Tow. lek. nad projektem Ustawy

stanem starozakonnych.

prywatnego towarzystwa emerytalnego w Warszawie..

Uwiadomienie (Publiczne) zdrojów zdrowych lub

wód mineralnych leczących na Sląsku, w Kudowie,

Reynercu, Altwasser, Szarlottenbrun, Salebrun

i Flingsbergu się znaydujących. Wrocław, W. B.

Korn, 1774, w 4-ce, str. 20.

Uwiadomienie krótkie, lecz bardzo interessuiące

o skutkach nieszczęśliwych na zdrowie każdego spły-

wających z dobrowolnych polucyi, czyli samogwałtu.

Z przyłączeniem lekarstw i innych sposobów, na po-

chodzące ztąd choroby przyzwoitych. Z angielskiego

na franeuzki a z francużkiego na polski przełożone.

Uwagi—(0) Użyciu.

Kraków, kosztem i drukiem Ignacego Grebla, biblio-

poli I. K. Mei, 1787, w 8-ce, str. 128. ś

Uwiecki Jan, doktór medycyny, żyjący
około 1597 r., napisał: De morbo irae et
curatione ejusdem.

Por. Starowolski: Hecatontas 90 Roczn. wyd. lek.

II, 442.
Uzdowski Gustaw.
Listy o szwedzkićj gimnastyce lekarskićj. (Klini-

ka, 1867, str. 375—380).
O leczenin wodą w teoretycznóm zrozumieniu i uza-

sadnieniu. (Dodatek do kliniki, T.II, 1868, str. 75

do 128).
"Toż, w ósobn. odb. Warszawa, druk. J. Jawot-

skiego, 1868, w 8-vce, str. 54. ;
Uzupełnienie wykazu środków lekarskich farmako-

pei szpitalnćj. Zmiany w taksie farmakopei szpital-

nój. Warszawa, 1862.
Uzupełnienie słownika łacińsko-polskiego wyrazów

lekarskich, prof. D-ra SkoblaiD-ra Al. Kremera,

razem z przekładem polskim wielu wyrazów lekar-

skieh,niemieckich, angielskich i franeuzkich isłowniez-

kiem wyrazów weterynarskich, ułożone przez prof.

D-ra $. Janikowskiego, D-ra Al. Kremera i prof.

D-ra J. Oettingera. Kraków, nakł. Tow. lek. krak.,
1876, w 8-ce, str. 76.

Użyciu (0) eteru przy operacyach chirurgicznych.

Warszawa, wydanie Rady lekarskićj Król. Polskiego,

druk. Strąbskiego, 1847, w 8-c*, str. 39. Odb. z Pam.
tow. lek., po polsku i po rosyjsku.

Użyciu (0) na pokarm mączki z kartofli oddawna

zagrzebanych. (Udzielone przez Radę lekarską).

(Tyg. lek., 1847, Nr. 4).



Vade mecum—Vetter.

Vade mesum medicumto jest krótkie y doświad-.
czone sposoby leczenia chorób rozmaitych, męskich,
białogłowskich y dziecinnych, o pulsach, urynach,
o krwi puszezeniu ete. O powietrzu z przydatkiem
apteki domowey etc., które mająe przy sobie każdy
nie tylko sam sobie, ale y bliźniemu łatwo pora-
dzić możesz. Podane do druku przez pewnego au-
thora w r. 1721, w druk. Jasney Góry Qzęstochow-
skiey, w 12-ce, str. 610.

Toż, pod odmiennym nieco tytułem:
Vade mecum medieum. To jest krotkie y doświad-

czone sposoby leczenia różnych chorób, męzkieh,
białogłowskich, dziecinnych, o pulsach, urynach,
o krwi puszczaniu, o powietrzu ete z przydatkiem
apteki domowey, które mając przy'sobie, każdy
nie tylko sam sobie, ale y bliźniemu łatwo pora-
dzić może. Teraz świeżo przedrukowane i z err0-
rów tak typograficznych, jako innych expurgowane.
y nowo na końcu przyczynione pod tytułem Addi-
tament. R. P. 1724, w druk. akad. Zamoyskiey,
w 8-ce, str. 340.

Toż, w Częstochowie, 1736.
Toż, tamże, 1763, str. 450.
Toż, tamże, 1787, w 12-ce, str. 416.

Valentini Jan Andrzej (Mutinensis), pro-
boszcz krakowski, sandomierski i trocki
a od r. 1546 archidyakon warszawski, był
lekarzem Zygmunta I i jego żony Bony.
Pisma jego lekarskie wyszły w Wenecyi.
(Łętowski czyniąc tę wzmiankę dzieł Va-
lentina nie przytacza). Umarł 20 lutego
1547 r.

Por. Starowolski: Monum. Sarmat. 20. Roczn.
wyd. lek. III, 438. Łętowski: Kat. bisk. IV, 257.
Gąsiorowski: I, 188. Przezdziecki: Wiad. bibliogr.
134. Grabowski: Staroż. wiad. o Krakowie 223,
232.

* Vanzetti T., był profesorem chirurgii
w Charkowie a późnićj w Padwie.

O przycisku tętnicy paleowym jako środku le-
czącym zapalenia skóry i stawów w członkach.
Podał A. Kremer z Gaz. d. hóp., 1867, Nr. 144,
(Przegl. lek., 1868, Nr. 10—13).

Vannoti J. A.
Wstęp do rozpoznawania i zaszczepiania ospy

ochraniającey z krótkim dziejów zbiorem powszech-
nie przedsiebranego teyże szczepienia. Lwów, Piller,
1804, w 8-ce, str. 122.
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Vechner Mateusz, rodem ze Wschowy,
ur. 1587 r., zmarły 1630 r., teść Jana Jon-
stona i Mikołaja Oelhafena, lekarz gdań-
ski, był autorem wielu dzieł, jak: badania
nad zarazą morową, opis roślin w okolicach
Gdańska rosnących.

Por. Quvier: Hist. nauk przyrod. II, 47. Starowol-
ski; Mon. Sarmat. 379.

* Vehr J.
De ietero cum pliea. Francofurti, 1708.
* Veit J.
Nauka o chorobach kobiet. Przekład dzieła

D-ra... Krankheiten der weiblichen Gteschlechtsor-
gane Puerperal-Krankheiten. (2-te Auflage Erlan-
gen 1867), przez D-ra M. Gruella, lekarza miasta
Ostrowca. Warszawa, wydanie redakcyi Gazety
lekarskićj, w druk. Józefa Bergera, 1871, w 8-ce,
k.1, str. V, 627i111, z 82 drzeworytami w tekście.
(Biblioteka umiej, lek.).

* Verderamo Emanuel.
Dissertatio medieo - practica de methodo mercu-

rium exhibendi in morbis syphiliticis, quam in Cae-
sarea Vilnensi universitate annuente inelyto medi-
eorum ordine pro obtinenda libera praxi, per uni-
versum Rossiarum Imperium quae gradui doctoris
medicinae competet publico judieio submitti Ema-
nuel Verderamo Neapolitanus. Vilnae, 1811.

Veridicus Theophrast, ob. Dawisson Wil-
helm. ,

Vetter Aloizy Rudolf, profesor anatomii,
fizyologi i okulistyki w akademi kra-
kowskićj, przybyły z Wiednia 1801 roku,
Wydał:
De pliea semilunari.in eordis humani atrio sinis-

tro nuperrime deteeta. Oratio academica die 12 Fe-
bruari natali S. Caes. ac. Reg. Maj. Francisci II.
P. F. S$. Aug. P. P. Univer. Cracovien. restauratoris
clementissimi, habita im Amphiteatro publico ejus-
dem Universitatis. Oracoviae, typis academicis,
1804, w 8-ce, str. 29 i 1 karta wykładui 1 tu-
blica. d

Rozprawę powyższą przełożył na język polski Sa-
muk (Szmuk Szmukowicz) p. t.: ś
O fałdziku półksiężycznym w lewój sionce Serca

ludzkiego nowo odkrytym. Mowa akademieka d. 12
lutego narodzin Najjaśniejszego Pana J. €. Kr. Mości
Franciszka LI, akad, krak. najłask. odnowieiela czy.
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 tana na publicznym amfiteatrze tejże akademii.

Kraków, druk. akad., 1805, w 8ce, k.2, str. 30,

k. 1,; tabl. 1.

Neue Kurart aller venerischen Krankheiten nach
Hunter, Girtanner und Hahnemann. Hrsg. und mit

anatomischen Erkliirungen begleitet von... Prof.

>. Wien, Rótzi, 1804, w 8-ce, str. XLI,

Por. Gąsiorowski: IV, 214. Roczn. wyd. lek, 1842,
Y, 157, 158, 168.

* Vicat Filip Rudolf, rodem Szwajcar
przez lat 5 praktykował w Polsce. Wydał:

Mómoire sur la plique polonaise. Lausanne, 1775,

w $-ce, str. 64. Ded. z Załuskich kasztelanowćj

Trockićj.
Rozprawa powyższa wyszła także w tłomaczeniu

* polskićm:
Uwagi i obserwacye nad kołtunem polskim. War-

szawa, Dufour, 1793, w 8-ce, str. 97, ob., a także

w T. VIII dykcyonarza medyki ete. Ob. uwagi i ob-

serwacye.

* Vierdung Jan (Verdungus), słynny ma-
tematyk i lekarz w Heidelbergu, który

w przedostatnim dziesiątku XV stulecia

przybył do Krakowa dla słuchania wy-

kładu nauk Wojciecha Brudzewskiego.
Wydał. ć
_ Praetiea eracoviensis super an. 1495. Lipsiae,

1490, w 4-ce.
Toż, tamże, 1491, w 4-ce.
Toż, tamże, 1492, w 4-ce.
Toż, tamże, 1495, w 4-ce.
Prognosticon super novis, stupendis et prius non

visis planetarum conjanetionibus magnis. Oracoviae,

Vietor, 1522.
Prognosticon.ad annum 1524. Oracoviae, Vietor,

1523.

* Vierordt K.
Embryjologia czyli krótki rys nauki o powsta-

niu i rozwoju ustroju Judzkiego, wyjęty z fizyologii

D-ra... spolszezył Jakób Neufeld, słuchacz medycy-

ny pod przewo nictwem D-ra Iloyera, prof. histo-

logii i embryologii w uniw. warszawskim. War-

szawa, druk. J. Bergera, 1878, w 8-ce, str. niel.

VIII, liczb. 89.

* Virchow.
Ludzka i małpia czaszka. Przełożył Bolesław L.

Warszawa, 1871, w 8-ce, str. 26.

* Virey I. J.
Historya naturalna rodu ludzkiego. Przełożył P. E.

L.(eśniewski). T. I. Warszawa, 8. Orgelbrand, 1842

—1843, w 12-ce, str. XXXI, 444.
T. II, tamże, str. 319.
T. III, tamże, str. 446. :

"M. IV, tamże, str. 464, 10 tabl. kolorowanych.

| Toż, wydanie drugie. T. I. Warszawa, S. Orgel-

prand, 1857, w 8-ce, str. XVI, 436.
T. II, tamże, str. 479.
Kobieta pod względem fizyologieznym, moralnym

i literackim (tłom. Leśniewski). Warszawa, Orgel-

brand, 1843,w 8-ce, str. 464. (Stanowi część histo-
ryi rodu ludzkiego).

" Toż, wydanie drugie.
str. 367.
Fizyologiaijój stosunek do psychologii, przekład

W.P. Wilno, nakład i druk I. Zawadzkiego, 1852,

w 8-ce, str. XXVIII i 364.

Virion Karol Józef, sprowadzony z Fran-
cyi, początkowo był lekarzem w dobrach

Radziwiłłowskich w Nieświeżu, następnie

Wąrszawa, 1857, w 12-ce,

Vicat—Vorstaedter.

nauczał anatomii w szkole lekarskićj

w Głrodnie, 1781 roku nakłoniony przez

Poczobuta i Joachima Chreptowicza objął

katedrę w Wilnie. W r. 1785 miał sobie

potwierdzony w Wilnie stopień doktora

medycyny. Późnićj był V. inspektorem

urzędu lekarskiego w Wilnie. Umarł

1815 roku.
Por. Adamowicz: Krótki rys... 24, 39.

Vizzini Antoni.
O wyjściu dobrowolnóm kamienia urynowego przez

międzykrok. (Pam. tow. lek. wil., T. 1, 1818, str. 232

do 233).

* Vogel Gustaw.
Der Karpathen-Ourort Korytniea. Mit besonderer

Beriicksiehtigung der interressen d. Qur-Publikums.
p Bramiiller, 1876, w 8-ce większćój, str. VIII

i 101.

* Vogel Alfred.
Nauka o ehorobach dzieci. (Pediatrya). Podług

dzieła „Lehrbuch der Kinder-Krankheiten,* opraco-

wane przez D-ra Fel. Sommera. Warszawa, wyd.

red. Gaz. lek., druk. Gaz. polsk.. 1871, w 8-cee, str.

VII, IIIi672. (Wehodzi w skład Biblioteki umiej.

lekarsk.).

Vogel Juliusz.
O cholerze i zaradczych przeciw nićj środkach,

Przelożył z niemieckiego St. Jerzykowski. Poznań,
Daszkiewiez, 1872, str. 24.
O cholerze i środkach jój zwalezenia. Poradnik

dla wszystkich władz gminnych, sanitarnychi t. d.,

oraz dla osób prywatnych, z niemieckiego przeło-

żył Dr. Rudnicki. Lwów, nakładem K. Wilda,

w drukarni Ossolińskich, 1872, w 16-e=, str. XI

i 50.
Choroby narządu trawienia, prz klad dzieła

„Kranhbeiten des ehylepoćt sehen Apparates.* War-

Szawa, wyd. i druk. Gaz. lekarskiej, 1879, w 8-0%,

»*str. 318. (Wchodzi w skład Biblioteki umiej. lek).

Vogetius Jan, gdańszczanin, przybył
1712 r. do Torunia, gdzie zajmowal się

z powodzeniem praktyką lekarską do r.
1724, w którym umarł.

Por. Zerneke: 428,

* Vogt K.
Listy o fizyologii dla uksztaleonego ogółu. Prze-

kład D-ra K. Dobrskiego. Warszawa, druk. Ziem-

kiewicza. 1876—1817, w 8-ce, str. 7, X, 838, z drze-

worytami.

Voigt Christian August, profesor anato-
mii w Krakowie.

Ueber ein Syst*m neu entdeektes Lin'en an der
Oberfiiche des mense:lichen Kórpers und iiber die
Hauptveristlunys-Gebiete der Eautnerven nebst
der Art der Vertheilung der Hauptnerven in den-
selben. Von Dr.. Prof. der Anatm. an der Univ.
zu Krakau (Aus dem Octoberhefte des Jahrganges
1856 der Sitzungsberichte der mathem. naturw. Classe

der Kaiserl. Akad. der Wissenschaften Bd. XXII,

S. 240 besonders abgedruckt), w 8-ce, str. 11.
Abhandlung iiber die Richtung der Haare am

menschlichen Kórper. Wien, aus d. Kais. kón.
Hof - und - Staatsdruckerei, 1857, w 4-ce, 1 kartka
tytuł, str. 50, 2 tabl. (Aus dem XIII Bande der
Denkschriften 1 Math. Naturw. Olasse).

Vorstaedter, z Białegostoku.
Szprycka o podwójnóm działaniu dowstrzykiwań

wewnątrz-macicznych. (Gaz. lek., 1882, Nr. 49).



Voss—Vrecha.

Wodna puchlina brzucha u płodu, jako przeszkoda

dla ukończenia porodu przy wyjściu główki. (Tamże,

1883, Nr. 16).

Voss, z Kowala. A)
Ein bartnaeekiger Rheumatismus durch einen

kraetzartigen Ausschlag volkommen entsehieden.

(Leo Magazin, T. I, str. 326—339)..

Vrecha Vincent. (Galicianus
„ liensis).

Leopo-

533

Diss. inaug. mediea de ischuria vesicali. Quam

annuentibus illustris, ae magnifico, domino praeside

et directore, perillustri ae spectabili domino decano,

ac clarissimo d. d. profes. in antiquissima, ac ce-

leberrima universitate vindobonensi publicae dis-

quisitioni submittit... Galicianus Leopoliens. med.

doetor, operator, artis obstetrieiae magister, inely-

tae faeultatis medieor. viennen-ium sodalis. [n

theses adnexas disputabitur in univers. palatio.

Tiennae, typis Leopoldi Grund, w 8-ce, str. 45 i8.
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Wacław, rodem z Książa, herbu Topor,
zmarły 21 listopada 1389 r., lekarz, kanonik
krakowski, prebendarz u bł. Maryi Magda-
leny, rektor kościoła w Gorzycach, dobro-
dzićj wikaryuszów krakowskich. Zapewne
nie był bezczynnym podczas moru, który
srożył się w Polsce od września 13/1 r. do
września 13/2 r.

Por. Mon. Bielow. II, 937. Świeżawski E.: 1. e. 25.
Łętowski: IV, 195, 259.

Wadowski Stanisław, syn rajcy krakow-
skiego, stopnie filozoficzne uzyskał w Kra-
kowie 17311 1782 r., do nauk lekarskich
przykładał się w Rzymie; po powrocie do
kraju i obronieniu rozprawy d. 1 czerwca
1750 r. do grona profesorów akademii ja-
giellońskiój zaliczony został; wykładał ana-
tomią. W r. 1763—1764 był prokanclerzem
wydziału medycznegoi filozoficznego. Um.
169 r.

Quaestio medica de pleuritide. Oracoviae, typ.
acad., 1750, fol. 2 k. nl. Diss. pro loco...

Por. Roczn. tow. przyj. nauk T. X. 340. Roczn.
wydz. lek, II, 51. III, 446. Gąsiorowski: II, 38, 387,
w Muczkowski: Liber. promot: 392, 398, 417,

* Wagenfeld.
Nauka leczenia zwierząt domowych czyli grunto-

wne sposoby, według których każdy właściciel cho-
robom swych zwierząt, ptastwa, ryb i owadów gos-
podarskich zapobiegać, poznawaćje i leczyć może
taniemi i uprostnionemi środkami nawet bez pomocy
weterynarza. (Kdycya trzecia, z niemieckiego przeło-
żona uporządkowana i licznemi nowemi postrzeżenia-
mi z dzieł najsławniejszych weterynarzy dla użytku
PP. Ziemianów uzupełniona przez S. I. T. Łyszkow-
skiego z 10 tablicami rycin. Warszawa, Senewald,
1840, w 8-ce, str. 26 i 440. (Pierwsze dwie edycye
wydał J. N. Kurowski).

Wagner A.
Teorya neuropatyczna przeziębienia. Odczyt mia-

ny na posiedzeniu sekcyi lwowskiój Tow. lek. gali-
a z d. 25 maja 1878 r. (Przegl. lek., 1878, Nr.

=,

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw. Jag.,
1878, w 8-ce, str. 20.

Wacław—Wahlburg.

Wagner Feliks, z Warszawy.
Des paralysies muscalaires A frigore. Paris, 1874.

(Rozprawa ta wydana nakładem księgarza Delahaye,
została w ciągu kilku dni rozsprzedaną jak donosi
Prawda Dzien. pozn. Nr. 269).

Wagner I. B.
Gimnastyka domowa dla użytku dzieci i dojrza-

łych osób, według najnowszych autorów francuzkieh
i niemieckich ułożona. Uwiczenia pokojowe bez przy-
rządów, lekarsko hygieniczne, według D-ra Schriiber
z 30 drzeworytami, ułożył J. B. Wagner. Warszawa,
nakład i druk. J. Ungra, 1560, w 8-ee. Część I, str.
111. Część II, str. 101.

Toż, tamże, 1871. Część IiIL.
Toż. Warszawa, 1880, w 12-ce, T. I, str. 106. T.

II, str. 100.
Wagner Karol Maciej, ur. 1805 r. w Ka-

iszu, do medycyny przykładał się w Halli
i Paryżu; dyplom doktorski uzyskał 1829r.
w Hall.
De scirrho et carcinomate uteri.

W 8-ce, str. 61. Diss inaug.

Wagner Piotr.
De insomniis morbosis. Wiedeń, 1813, w 8-ce, str.

56. Diss. inaug.

Wahlburg Wilhelm, ur. w Poznaniu 1759
roku, z rodziców Szwedów, w Polsce osia-
dłych. Dla słuchania nauk lekarskich udał
się do Wiednia. W czasie wojny 1778 r.
zmuszony był przyjąć służbę w lazarecie
wojskowym w Pradze; następnie dla wy-
doskonalenia się w zawodzie lekarskim
zwiedził niektóre uniwersytety niemieckie,
jakiś czas pełnił obowiązki lekarza przy
szpitalu w Temeswarze, skąd zwiedził Mul-
tany. Roku 1803 otrzymał w Krakowie
stopień doktora medycyny i był przezna-
czony przez D-ra Loranza do powtarzania

Halae, 1829,

„nauk lekarskich magistrom chirurgii. W r.
1812 został wezwany przez ks. Konstante-
go Czartoryskiego na lekarza wojsk pol-
skich, i za odznaczenie się ozdobiony krzy-
żem. złotym. W r. 1818 mianowano Wahl-
burga profesorem akuszeryi przy uniwer-



Wakułowski-—Warschauer.

sytecie warszawskim, dyrektorem kliniki

akuszeryjnój i asesorem chirurgii, w radzie

ogólnój  lekarskićój Królestwa Polskiego.

Um. 1823 r.
Merkwiirdiger und seltener Fall einer Empfin-

gniss ausser der Gebirmutter und ihr Ausgang.

(Siebold Jour. fiir Geburtshiilfe, T. III, Hft. 1, 1819,

art. 7, str. 123—129). ą
Por. Gąsiorowski: III, 22, 58, 59, 62. LV, 157. Rocz.

wyd. lek. V, 157. Kuryer warsz. 1823, Nr. 69.

Wakułowski Mikołaj.
De morbo Brightii disser. praetica. Petropoli,

1851, w 8-ce.

Waldenbach Melchior Beniamin  (Po-

lonuS).
„_ De abortu. Francofurti ad Viadrum, 1684. Diss.

inaug.

Waldenberg Maksymilian, ur. w Warsza-

wie w r. 1812, nauki średnie pobierał w ro-

dzinnóm mieście, ukończył je w r. 1829

i wstąpił do uniwersytetu warszawskiego,

w r. 1831 niósł pomoc rannym, a zmuszo-

ny kraj opuścić w dalszym ciągu kształcił

się w sztuce lekarskićj w Krakowie, Wie-

dniu, Wrocławiu, Berlinie i Halli, gdzie

stopień doktora otrzymał.
De febre paerperali. Halae, b. w. r. w 8-ce, str. 30.

Diss. inaug.

% Waldung Wolfgang, wydał:
Medicina se ipsam diserutians, suamque ealami-

tatem deplorans. Altdorf, 1618, w 4 ce, dedykowane

F. Przyłubskiemu.
; Lagographia.. quidve utilitatis in re medica ab

isto quadrupede cupiatur: L. singularis. Amberg,

1619. w 4 ee.
Por. Gąsiorowski: I, 331. Haller: Bibl. med. pract.

II, 435, 487.

Walicki Lucyan, z Litwy.
De fractura eolli femoris. Vilnae, typis A. Mar-

cinowskii, 1826, w 8-ce, str. 67, nl. 1. Diss. inaug.

Przykład odklejenia miejsca od macicy przez wpę-

dzenie do sznurka pępkowego wody octem zaprawio-

nój. (Dzien. med. chir. i farm. wil., 1830, T. I, str.

519—525).

Walicki Ludwik, z Jarosławia.
Przypadek zimniey złośliwćj (febris iniermittens

Jarvata cephalica). (Medycyna, 1878. Nr. 31, 32).

Słówko o wstrzykiwaniach podskórnych rtęcio-

wych w kile (syphilis). (Przegl. lek., 1875, Nr. 31).

O leczeniu przewlekłych nieżytowych i rzeżączko-

wyeb cierpień cewki moczowćj przez wpylanie za

pomocą rozszerzacza cewki (dilatator urethrae). (Me-

dycyna, 1876, Nr. 31).
Rak nabłonkowy prącia.

str. 337—389).
Hernia diaplragmarica. (Tamże, D XX,1870.3W.

170—178). -

Przyrząd do stawiania pijawek. (Tamże, T. XXV,

1878, str. 46—47).
Pierewiazka swieżich ranienij po nowomu sposobu

wracza... Jarosław, tipogr. gub. prawl., 1877, w 8-ce,

str. 13. :

_* Wallich Eman. Wolfg.
Rozprawa o zapaleniu krtani, ehorobie nazwanćj

krup, w teraźniejszych czasach panującćj i dzieciom

zbyt szkodliwćj, przetłomaczona Z niemieckiego...

i pomnożona uwagami i przypisami wielu innych

w tójże materyi piszących autorów przez Andrzeja

Józefa Potakowskiego e. k. krajowego okulistę, ope-

(Gaz. lek., T. XIV, 1873,
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ratora w Królestwie Galieyjskióm i akuszera. Lwów,

druk. Józ. Sznayder, 1822, w 8-ce, str. 73, 1, 4, 2, 2.

Walter Fr. Christian, biegły lekarz war-

szawski. Um. 28 września 1828 r.
Dissertatio de pliea polonica. Marburgi, 1808.

Por. Cmentarz pow. III, 254.

* Walther A., były profesor anatomii

w Kijowie. obecnie Inspektor szpitali cy-

wilnych w Warszawie.
De mechanismo implieationis pilorum in pliea po-

lonica disquisitiones mieroscopicae. Kijów, 1845,

W 4-00.

Wangelin Kacper, doktór medycyny, zna-

komity praktyk wileński w końcu XVI

i na początku XVII wieku.
Por. Juszyński: II. 175.

Waniura Arnold Józef Enyryk, ur. 1829

roku w Stolaszowicach na Szląsku górnym,

gimnazyum ukończył w Gliwicach, nauk

lekarskich słuchał od r. 1847 w Wrocła-

wiu, następnie od r. 1849 w Gryfii, gdzie

stopień doktora medycyny osiągnął. |

De diagnosi tumorum mammae muliebris. Gry-

phiae, 1851, w 8-ce, str. 29. Diss. inaug.

Wannowski Felicyan, rodem z Litwy, ur.

1764 r., do nauk lekarskich przykładał się

w Królewcu, gdzie 1794 r. stopień doktora

medycyny. uzyskał.
Programma primum de plantis in Prussia eultis.

tegiomonti, 1791, str. 30, w 8-ce. Diss. ad aggr.

De principio plantarum adstringente. Regiomonti,

1791, w 8-ce, str. 48. Diss. inaug.

Waręski ]., aptekarz.
Rozbiór chemiczny roślinny zwanćj Barszcz polski

(Heraeleum sphondylium). (Pam. lek. warsz. T. LI, str.

379 - 394).
Warmbruna i okolice jego, w 38 obrazach, zebra-

nych w 12-tu wycieczkach, przez pielgrzymkę w Su-

detach. Wrocław, Korn, 1850, w 12-ce, str. 54.

Warmiński Aleksander, ur. 1811 r. w Be-

resteczku, nauki lekarskie ukończył w Wil-

nie 1831 r., przebywszy lat kilkanaście na

Kaukazie już to jako żołnierz, już to jako

lekarz, czas krótki praktykował wmieście

rodzinnóm, a ostatecznie osiadł w mieście

Czupryi w Serbii, gdzie 1 stycznia 1877 r.

po odbyciu kampanii przeciw Turkom, ja-

ko major służby sanitarnój, życie zakoń-

czył.
wa spostrzeżenia wodowstrętu u ludzi i psów.

(Tyg. lek., 1865, Nr. 41).

Warmiński Stanisław, ur. 1847 r. w Sie-

rakowie w Poznańskióm, do gimnazyum

uczęszezał w Poznaniu, medycyny słuchał

od r. 1867—1872 w Berlinie.
Die fehlerhaften Kinderlagen und Einiges itber ihre

Behandlung. Berlin, 1872, w 8-ce, str. 36. Diss.

inaug.

Warnatius Henr. (Fraustadio Polonus),
ze Wschowy.
De malo pestifero.

Diss. inaug.
Medicina Hippocratis chymiea.

w 4-06, k nl. 19.

Warschauer Jonatan, ur. 1820 r., promo-

wany do stopnia doktora medycyny w Kra-

Lipsiae, 1668, w 4-ce, str. 32.

Lipsiae, 1678,
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'kowię 8 czerwca 1843r., zajmuje się tamże
„wykonawstwem lekarskióm.

be vi et efficatia aquae medicatae Ivonicensis.
Oracóviae, 1843, w 8-ee, str. 62. Diss. inaug.
O cholerze epidemieznój i sposobie jćj leczenia.

„Kraków, nakł. autora, druk. Ozasu, 1850, w 8-ee,
RAZEEBOD O CZ

" Rzut okana niektóre choroby w r. 1852 panujące
w Krakowie i porównanie odry tegoczesnćj z odrą
1845 roku.
SBOEZOJE WO 2

Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. J.-Jawor-
-skiego, 1853, w 8-ce, str. 38.

O leczeniu zimnicy. (Tyg. lek., 1853, Nr. 6).
"Dwa wypadki zapalenia płue bez kaszlu. (Tamże,
1854, Nr. 14, 15).
Odlamekz opisu chorób panujących w Krakowie

w r.b. Rzecz czytana na posiedzeniu prywatnóm
"wydziału nauk przyrodniczych i lekarskich. (Tamże,
1854, Nr. 34, 35).

Ueber eine Wechselfieberepidemie, die seit dem
Monate August bis gegen das Ende des Monats De-
zember des J. 1858 zu Krakau gehexrscht hat.
(Wien. med. Wochenschr., 1854, str. 101).
„O nieżycie żołądka ostrym mianowicie u kobiet
ijego stosunku do brzemienności, nadto o zimniey
"durzycowej (intermittens-typhoid) tego roku panują-
cej: (Pam. tow. lek. warsz., T. XXXIX, 1858, str.

).
O leczeniu poronnem durzyey. (Roczn. tow. przyj.

nauk krak. Poczet 3-ci. T. I, 1858, str. 12).
"0 zapaleniu otrzewnój u położnie. (Tamże, T. II,
1858, str. 11).

Przyczynek epidemiologiczny, tyczący się zapale-
nia otrzewnćj połogowego, uważanego od roku 1856
do 1859. (Tyg. lek., 1859, Nr. 43).
Wiadomość o źródłach Krościenkowskich. (Roczn.

tow. nauk krak. Poczet 3-ci, T. III, 1859).
.. Poż, w osob». odb. Kraków, druk. uniw., 1859,
_W.8-06, str. 9. >

Sprawozdanie z chorych leczonych w Szczawnicy
gia „pory kąpielowćj r. 1858. (Tyg. lek., 1859,

"Nr. 13—16).

Brunnendrztliche Mittheilungen iiber die Badesai-
son des J. 1658 in Szczawnica im Sandezer Kreis in

EWA Wien, Druek A, Schweigen, 1859, w 8-ce,
str. 21.

Sprawozdanie z pory kąpielowój r. 1859 w Szcza-
wnicy. (Roczn. tow. paryzk., 1860, str. 91—106).

„O leczeniu poronnóm (methodus abortiva) durzycy,
i o dobrowolnie nastąpionem przerwaniu tójże. (Tyg.
lek., 1860, Nr. 1).

Listy z Wiednia. (Tamże, 1860, Ni. 3, 4, 7 — 10,
1%, 15, 20, 23).

" Listy z Berlina. (Tamże, 1860, Nr. 45, 46).
„ O rękoczynie zwanym podwiązanie tęczówki (irido-
desis). (Przegl. lek., 1862, Nr. 4, 5).

"_ Q łzotoku. (Tamże, 1862, Nr. 9).
Opis iridektomii. (Tamże, 1862, Nr. 19, 20).
Pogląd na ruch i postęp zdrojowisk krajowych

„wr. 1801. (Tamże, 1862, Nr. 38, 39. 1863, Nr. 1, 2).
Toż, podezas pory kąpielowćj roku 1862, osnuty na

sprawozdaniach szczegółowych lekarzy miejscowych
skreślił i przedłożył komisyi balneologicznój krak,

* (Tamże, 1863, Nr. 25, 26—31).
O zapaleniu spojówki nieżytowóm nagminnóm.

- (Tamże, 1868, Nr. 41—43).
Q śluzo-i ropotoku spojówki. (Tamże, 1863, Nr.

'44—48), s
O stosowaniu leków płynnych rozpylonych za po-

mocą przyrządu zwanego „pulweryzatorem,* a poda-
"nego przez, D-ra Snitzlera w. Wiedniu. (Wyciąg
z pism lek. żagraniecznych), (Tamże, 1863, Nr.$—$).

(Pam. tow. lek. warsz., T. XXX, 1853, .

Warschauer.

Przyczynek do kazuistyki chorób ucha środkowe-
go. (Tamże, 1865, Nr. 35—39).

Korespondencya z Krakowa. (Tamże, 1865, Nr. 19.
1866, Nr. 29—33, 38). :
Kilka spostrzeżeń praktycznych nad zanikiem

ostrym wątroby. (Tamże, 1866, Nr. 40—42).
Q nieżycie ostrym i długotrwałym jamy bębenko-

wój. (Tamże, 1867, Nr. 1—12, 18, 19, 21).
Toż, w osobn. odb. Kraków, druk, Uniw., 1867,

W 8-ce, str. 84,
Choroby trąbki Eustachego i ich leczenie. (Przegl.

lek., 1867, Nr. 36, 38—40, 42, 44, 46).
Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw, 1867,

w 8-ce, str. 39.
O dyfteryi. (Klinika, T. VII, 1870, str. 55—61).
Słów kilka o oględności potrzebnćj w rozpoznawa-

niu osutek ostrych gorączkowych. (Przegl. lek , 1872,
NiE. j
Słówko z powodu powyższego artykułu p. N...

(Tamże, 1872, Nr. 8).

Odpowiedź D-ra Warschauera na słówko... (Tam-
że, 1872, Nr. 11).

Odpatrcie odpowiedzi D-ra Warschauera. (Tamże,
1872, Nr. 18).
Ciekawe cierpienie nerwu podjęzykowego. (Tamże,

1872, Nr. 17). =
O gorączce powrotnćj, relapsing fever, fityre A re-

chutes. (Tamże, 1872, Nr. 27, 28).

Wiadomość o pierwszych przypadkach eholery
spostrzeganych w Krakowie w końcu marca i na
początku kwietnia r. b. (1878). (Tamże, 1878, Nr.
15, 16). .

Chloral jako lek przeciwcholeryczny. (Tamże,
1873, Nr. 38).
Przypadek wścieklizny i uwagi policyjno-lekarskie.

(Tamże, 1876, Nr. 40, 41). i

Listy ze zjazdu przyrodników i lekarzy niemiec-
kieh. (Tamże, 1876, Nr. 40, 43). j >
O 50-tym zjeździe lekarzy i przyrodników niemiec-

kich w Monachium. (Tamże, 1877, Nr. 42 — 44,
47, 48). x ;

Zjazd niemieckich przyrodników i lekarzy w Grodz-
cu styryjskim (Gracu) w ostatnich dniach września
1875 r. odbyty. Kraków, nakł. autora, druk. Czasu,
1876, w 8-ce, str. 21. Odb. z Czasu.

Ueber Meningitis cerebro - spinalis epidemiea.
Wien, Verlag des Verfassers, 1879, w 8-ee, str. 17.
Odb. z Allgem. Wiener med. Zeitung.
O nagminnóm zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych

w Chrzanowie. (Przegl. lek., 1879, Nr. 20).
Zagłoba jelit porażenna. (Tamże, 1879, Nr. 26).
Listy z Baden-Baden. (Tamże, 1879, Nr. 39, 40).
List otwarty do redakcyi Przeglądu lek, w Krako-

wie. (Tamże, :1880, Nr. 28).

List o doświadczeniach D-ra Griitznera nad hypno-
tyzmem. (Tamże, 1880, Nr. 42). * :

Pięćdziesiąty trzeci zjazd przyrodnikówi lekarzy
niemieckich w Gdańsku w r. 1880. (Tamże, 1880, Nr.
41, 48, 45).

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk, Uniw. Jag., 1880,
W 8-ce, str. 19.

53 Versammlung deutscher Naturforscher und Aerz-
te in Danzig. (Allgem. Wien. med. Zeitung, 1880,
Nr. 41). ż

"Toż, w osobn. odb. Wien, Verlag des Verfassers,
Druek von R. Spiess et Op., 1880, w 8-ce, str: 10.
Ueber Variola. Vortrag gehalten in der pediatri-

schen Section der 53 Versammlung deutscher Natur-
forscher und Aerzte in Danzig. (Allgem. Wien. med.
Zeitg., 1850,.Nr. 42).

Toż, w osobn. odb. Krakau, Verlag des Verfasser,
NPM Druck von R. Spiess et Cp., 1880, w 8-ce,
str. 15.



Wartenberg—Watraszewski.

O wartości chlorku pilokarpinu w błoniey. (Przegl.
lek., 1880, Nr. 45—47).

Dalsze spostrzeżenia co do użycia chlorku pilokar-
pinu w błonicy i niektórych chorobach narządu odde-
chowego. (Tamże, 1881, str. 168—164, 177—179).

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881,
w 8-ce, Str. 1.

Eine Serlatina Hausepidemie. Beobachtungen iiber
die Wirkung des Pilocarpinum muriatieum bei
Diphtherie. (Arch. f. Kinderheilkunde II B.).

Toż, w osobn. odb. Stuttgart, 1881, w 8-ce, str. 15.
Beschreibung eines Theiles der Scharlachepide-

mie, die zu Krakau in den Monaten Mai bis Septem-
ber 1880 geherrscht hat. (Allg. Wien. med. Zeitg.,
1881, Nr. 28, 24).

Ze zjazdu saleburskiego przyrodników i lekarzy,
odbytego w r. 1881. (Przegl. lek., 1881). :

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk, Uniw, 1881,
w 8-ce, str. 19.

Die Masernepidemie zu Krakau im J. 1831, mit
Bemerkungen iiber die friiheren Epidemien, vorge-
tragen in der Seetion fiir Paediatrie der Naturfor-
scher-und Aerzte-Versamlung in Salzburg. (Archiv
fiir Kinderheilkunde, 1881, B. III).
O spolszezeniu Izraelitów galicyjskich. Kraków,

druk związkowa, 1882, w 16-ce, str. 42. ,
W sprawie wiecu rabinów. Kraków, druk. związ-

kowa, 1882, w 4-ee, str. 3. Odb. z Reformy.
Sprawozdanie z pracy Hiibnera o leczeniu ospy.

(Przegl. lek., 1882, Nr. 13—15).

Wartenberg Jan Paweł. ur. 8 czerwca
1833 r. w Drębnie, w W. Ks. Poznańskićm,
nauki gimnazyalne pobierał w Trzemesz-
nie, medycyny słuchał od roku 1856
w. Gryfii. ;
De iridectomia. Gryphiae, typis Frid. Guil. Kunike,

1860, w 8-ce, str. 30. Diss. inaug. 2

Wasilewski Franciszek Ksawery, syn Jó-
zefa Seweryna, konsyliarza królewskiego,
doktora medycyny, nadworny lekarz Sta-
nisława Augusta, protomedyk, za czasów
księstwa warszawskiego od 1807 do 1809 r.
pełnił obowiązki prezesa dyrekcyi najwyż-
szój lekarskićj, Łącznie z D-rem Arnoldem
21 czerwca 1809r. wydał: „Przepisy dla
pospólstwa leczenia się od zimnie.

Por. Gąsiorowski: III, 159. Czajkowski: Pochwała
Arnolda 60. Sobieszczański: Rys hist. stat. m. War-
szawy 153 (w przypisku). Dodatek do Gaz. warsz.
z 8 kwietnia 1810 r. Nr. 27.

Wasilewski Józef, w r. 1810 był ordyna-
torem generalnym szpitali wojskowych,
bibliotekę swoją z kilkuset dzieł złożoną
ofiarował 1821 r. warszawskiemu towa-
rzystwu przyjaciół nauk.

Por. Dodatek do Gaz. warsz. z 24 lipea 1810, Nr.
59. Roczn. tow. przyj. nauk T. XVI, 220.

Wasilewski Jan, z Witebska.
Dissertatio inauguralis obsterico-praetica exhi-

bens.metrorrhagiam parturientium. Vilnae, typis J.
Zawadzki, 1822, w 8-ce, str. 33.

Wasilkowski, z Lublina, pozostawił liczne
zapisy na cele dobroczynne i na stypendya.

Waśniewicz Wojciech, doktór medycyny
i obojga prawa, kanonik gnieźnieński i po-
znański, objął obowiązki lekarza przy ka-
pitule poznańskićj po Henningu w r. 1714,

Por. Gąsiorowski: IT, 332.
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Wasserbrot Hieronim, rodem ze Lwowa,
od r. 1516 wykładał nauki lekarskie w aka-
demii krakowskićj.

Por. Roczn. wyd. lek. II, 46. III, 444.
Wasserzug Dawid, współczesny lekarz

praktykujący w Płocku.
O pęcherzu moczowym (vesica urinaria). Położe-

nie pęcherza przy różnych stopniach jego napełnie-
nia. Osłona mięśniowa pęcherza moczowego. Toreb-
ka powięziowa miedniezo - przyprątna (capsula pel-
vio-prostatica Retzii). Rozpr. konk. uwieńczona zło-
tym medalem przez wydz. lek. warsz. Ces, Uniwer-
sytetu napisał... Warszawa, 1881, str. 93 i IV, tabl.
4. (Osobn. odb. z Rocznika zbior. prae naukowych
r. 1880).

Extrophia vesicae urinariae cum epispadiasi. (Gaz.
lek., 1882, Nr. 46). :

Monografija otrzewnój (peritoneum). Część I.
Płock, druk. Rząd. Gub, 1883, w 8-ce, str. VII, 50,
III, 2 tabl. 1

Przypadek krwisteku zamacieznego, powikłanego
obeenością skrzepu w jajowodzie lewym, rozpoznany
za życia jako ciąża zewnątrz-maciczna. Ź kliniki
akuszeryjnój prof. Pajot'a w Paryżu. (Gaz. lek., 1884,
Nr. 31)

Wasyl Ruthenus, był około 1445 r. apte-
karzem we Lwowie. .

Por. Zubrzyekiego: Kronika m. Lwowa 106.

Wasylewski Tytus.
Zmiany w tętnie powstające u człowieka w skutek

mechanicznego draźnienia nerwu blędnego. .Z kliniki
prof. D-ra Korezyńskiego w Krakowie. (Medycyna,
1876, Nr. 34—36).
Ueber Vagusreizung beim Menschen (Vierteljahr-

sehrift fiw prakt. Heilkunde, 1878, str. 60—82).
O leczeniu gośćcowego zapalenia stawów za pomo-

cą amonijaku. Z oddziału ehorób wewnętrznych D-ra

Pareńskiego w szpitalu św. Łazarza. (Przegl. lek.,
1879, Nr. 8). > ;

Trzy przypadki eukrzycy leczone jodoformem.
(Tamże, 1882, str. 681).

Waszak. J.
Mleczan sody (natrum lacticum) jako lek nasenny.

7 kliniki lekarskićj prof. D-ra Korezyńskiego w Kra-
kowie. (Medycyna, 1877, Nr. 2).

Toż, w osobn. odb. 1877, w 8-ce.

Waszkiewicz Adam Ernest, rodem z Wil-
na, osiadł w Kalkucie.

Quelques considórations pratiques sur les retrócis-
sements de Furttre chez I! homme. Montpellier, Mar-
tel, 1834, w 4-ce, str. 31. ?

Wasznowski Fellcianus. z
Dissertatio inauguralis chemica de prineipio plan-

tarum adstringente. Regiomonti, 1791, str. 48.

Wateżyński Jan Michał, z Odonowa.
De Fanómie. Paris, Rignoux, 1848, w 4-ce, str. 27.

Those.
Watraszewski Ksawery, ur. r. 1858.

R. 1872 zapisał się na wydział medyczny
uniwersytetu dorpackiego, w r. 1876 peł-

nił tamże obowiązki asystenta kliniki chi-

rurgicznój przy profesorze Bergmannie,
w tymże roku w czasie wojny turecko-serb-
skiój, przepędził kilka miesięcy w Serbii,

lecząc rannych pod kierunkiem D-ra Rey-

hera docenta uniwersytetu dorpackiego.
W r. 1877 osiągnąwszy w Dorpacie stopień
lekarza, wezwany przez Towarzystwo 0zer-
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wonego Krzyża, na kaukazką widownię
wojny turecko-rosyjskićj, początkowo prze-
bywał w Karsie, następnie naznaczony zo-
stał chirurgiem konsultantem, przy czaso-
wych wojennych szpitalach, w m, Aleksan-
dropolu i Borżomie, nakoniec lekarzem na-
czelnym szpitala dla rannych oficerów, za-
łożonym w Tyflisie przez W.Ks. Olgę Teo-
dorównę. Po skończonćj wojnie doktory-
zował się w Dorpacie r. 1579, po czóm
przeszło rok bawił za granicą, gdzie na kli-
nikach: paryzkićj i wiedeńskićj, oddawał
się specyalnym studyom, z dziedziny der-
matologii i syfilidologii. Po powrocie do
kraju osiadł w Warszawie, i w r. 1861 mia-
nowany został ordynatorem szpitala ujaz-
dowskiego, następnie przeszedł na takąż
posadę w szpitalu św. Łazarza i w tym
ostatnim postąpił w r. 1883 na stanowisko
naczelnego lekarza.

Beitriige zur Behandlung der Oberschenkel-Schuss-
fracturen im Kriege. Dorpat, 1879, w 8-ce. Diss.
inaug. ć

Oprócz tego w latach 1876—8 umieścił kilka
mniejszych artykułów w gazetach niemieckich:
w „bDorpater med. Zeitschrifts i „St.-Petersburger
med. Wochenschrift.* :

* Wauer Oscarus Arthurus Anastasius,
węgier. i
De plica poloniea. Berolini, Gustaw Lange, 1862,

w 8-ce, str. 34. „Diss. inaug.
Wawnikiewicz, lekarz

w Opocznie.
 Wychodzenie kamieni żółciowych przez przetokę

„w podżebrzu prawóm. (Pam. tow. lek. warsz., T. XI,
1844, str. 180).

Przebieg cholery w Opocznie. (Tyg. lek., 1848,
RO 2. |
Wawnikiewicz Roman, chemik.
Rozbiór jakościowy wody mineralnój z Olxniany,

(między Kownem a Wierzbołowem). (Tyg. lek., T.
IV, 1868, str. 441—442).
Woda mineralna słono - siarczano - alkaliczna So-

lecka: jćj własności fizyczne i skład chemiezny.
(Tamże, T. VI, 1869, str. 762—764, 793—796, 825
do 828).

Toż, wosobn. odb. str. 10.
Wazgird Michał.
Rozprawa o lulee czyli paleniu tytuniu. Wilno,

Zawadzki, 1811, w 8-ce, str. 27. :

Ważyński lulian, z Poniewieża,
O opadnieniu macicy. (Pam. tow. lek. warsz., T.

XXVI, 2p., 1851. str.53). (Praktyczne postrzeżenia...
IMiIV, 1852, str. 215—219).
O dziecku bez członków. (Praktyczne postrzeżenia...

str. 219—230). ę
O Śnie głębokim (cataphora) przez 39 godzin trwa-

jącym. (Tamże, str. 250—233). :
O użyciu iodyny w chorobie paralitycznój. (Tamże,

str. 234—239).
O paraliżu języka po przerwach na krótko ustają-

praktykujący

cym. (Tamże, str. 239—248). (Pam. tow. lek. warsz.,
T. XXVI, 2 p., 1851, str. 76),
Wągrowski Aleksander Emil.
Essai sur Fhydroeble de la tuniqe vaginale. Mont-

pellier, Tourne], 1839, w 4-ce, str. Ś3ihtse.
Wągrowski.
Oholera w Sieradzu. (Tyg. lek., 1866, Nr. 45).

Wauer—Wdowikowski.

Wąsowicz Mieczysław Dunin, ze Iiwowa.
Kilka słów o Verrykewa metodzie do wyśledzenia

trucizn metalicznych przy toxykologiczno-chemicz-
nych poszukiwaniach. Lwów, 1880, w 8-ce, str. 7.
Odb. z Kosmosu, roczn LV, zesz. XII.

De la eoloration de Pessenee de menthe poivrće
par VFhydrate de chloral. Paris, 1880, w 8-ce, str. 4.
Odb. z La Ruche pharmaceutique XXIV.
O rozwoju i obecnym stanie farmakognozyi. Lwów,

1 związk. druk., 1879, w 8-c>, str. 21. Odb. z Qzaso-
pisma tow. aptek.

Rozbiór chemiczny wody siarczanój ze źródła we
wsi Pustomytach. Sprawozdanie komisyi fizyografi-
cznój z r. 1880, T. XV. Kraków, nakł. Akad. Umiej.,
druk. Uniw. Jag., 1831, w 8-ce.

Wynik rozbioru ehemieznego wody siarczanćj ze
źródła w Pustomytach. (Czasopismo tow. aptek.
Lwów, druk. Dobrzańskiego i Grromana, 188I, w 8-ce,
Nr. 14).

Farmakognczya, podręcznik dla lekarzy powiato-
wych, aptekarzy i słuchaczy nauk farmaceutycznych.
Lwów, autor, druk. J. Dobrzańskiego i K. Gromana,
1844, w 8-ce, 4 zeszyty, str. 228.

Wczelka Franciszek, członek urzędu le-
karskiego gubernii wołyńskiej.

Opisanie skutków ze złamania kości przedramie-
niowćj nastałych. (Pam. tow. lek, wil., T. II, 1821,
str. 97—113). ;

Diss. de lepra cum adjunetis in lepram nodosam
obseryationibus. Vilnae, Głliieksberg, 1832, w 4-ce,
str. 66, 6 tabl. Diss. inaug.

Wdowikowski Aloizy, ur. na Podolu w m.
powiatowóm Płoskirowie (Proskurowie)
r. 1828, do gimnazyum uczęszczał w Białćj
Oerkwi, nauki lekarskie ukończył w Kijo-
wie r. 1858. Początkowo był lekarzem
w miasteczku Sewerynówce, w gub. Cher-
sońskićj, następnie osiadł w Dubossarach
nad Dniestrem, w tójże gubernii, gdzie do-
tąd zajmuje się wykonawstwem lekar-
skióm.
Wdowikowski Teofil, brat poprzedzające-

go, ur. również w Proskurowie, nauki gim-
nazyalne rozpoczął w Winnicy, ukończył
w Kamieńcu Podolskim r. 1858. Stopień
lekarski otrzymał w Kijowie r. 1858.
R. 1859 został lekarzem przy szpitalu miej-
skim w Odessie, 1863 r. posunięty na po-
sadę lekarza płatnego, założył w wymie-
nionym szpitalu, pierwszy w Polsce i Ro-
syi specyalny oddział, dla chorób narządów
moczowych i płciowych i został tegoż od-
działu lekarzem ordynującym.

Otczet po otdieleniju bolezniej moczewych i poło-
wych organow odeskoj gorodskoj bolnicy za 1872 g.
Odiessa, Ulrich i Szulee, 1873, w 8-€e, str. 32.
Kazuistyka bolezniej moczewych i połowych orga-

now. (Trudy wraczej odieskoj gorodskoj bolnicy. Ze-
szyt I, 1875). ź

Litotriptor doktora Reliquet. (Tamże).
Pamiatki doktora Emmanuiła Michajłowieza Soło-

wiejezika. (Tamże, Zeszyt II, 1876).
Słuczaj moczewago kamnia nieobyknowiennoj wie-

licziny. (Tamże, Zeszyt III, 1877).
O mikroehemicznóm badaniu kamieni moczowych.

(Gaz. lek., 1881, str. 485—491, 509—515, 530 —536,
551—559).



Weher—Weinberg.

Weber Ferdynand.
Wynieowanie macicy. (Przegl. lek., 1862, Nr. 18).
Sen najlepszy środek zapobiegający krwotokom po

porodzie. (Tamże, 1862, Nr. 23).

Weberski J. Jac.
Diss. physiologico-anatomica de laeto. Gtedani,

1678, w 4-ce.

* Wecker.
Oftalmologia przekład dzieła W... przez D-ra Jod-

kę Narkiewicza. T. I. Warszawa, druk. Gaz. polsk.,

1868, w 8-ce, str. 256. T. II, str. 229, II. (Wehodzi
w skład Biblioteki umiej. lek.).

Wedelicki (Vedelicius, Vedelinus) Piotr,
brat jego pisał się Quittemberg de Obor-
niki, herbu Wedel czyli Tuczyński, rodem
z Obornik w Wielkopolsce. Kształcił się
początkowo w Poznaniu pod Tomaszem
Bedermanem, późnićj w Krakowie, gdzie
1504i 1512 r. stopnie filozoficzne otrzymał.
Medycyny uczył się w Padwie. Wróciw-
szy do kraju został profesorem. 1525 r.
był rektorem, 1526 r. rajcą krakowskim
i lekarzem Zygmunta I król. Bony i Pio-
tra Tomickiego. Umarł 1542 r. Za jego sta-
raniem 1528 r. postanowiono wystawić
szpital w Krakowie. Tłomaczył na łacinę:

Hippoeratis praesagiorum libri tres a Petro Vede-
licio latine redditi et uberrimis eommentariis expla-
nati. Oracoviae, apud Hier. Vietorem, 1532, fo].

Hippoeratis Coi de diaeta humana libr. III. Petro
Vedelicio interprete. Oracoviae, in off. Hier. Vietoris,
1538, fol. * ć

Hippoeratis Qoi de morbis vulgaribus libri VII,
a Petro Vedelicio polono medieo in latinam linguam
conversi. 1585. ob. Hippokrates.

Janociana: I, 295. Gąsiorowski I. 216. II, 28.

* Weese Karol, z Torunia.
De cordis ectopia. Berolini, Starek,-1818, w 8-ee,

str. 50, 6 tabl. Diss. inaug.
O kołtunie. Rys historyczno-krytyczny.

tłom. W. Malcz.
do 86). :
Wegner Stanisław, nie lekarz.
Józef Struś, lekarz poznański, obrazek history-

czny w XVIw., na pamiątkę IV zjazdu lekarzy
1 przyrodników polskich w Poznaniu. Poznań, F. Cho-
cieszyński, 1884, w 8 ee, str. 56.

Wehr Wiktor.
Przyczynek doświadczalny do techniki operacyj-

nój wycięcia odźwiernika. (Przegl. lek., 1881, str.

133—134).
O rezekcyi odźwiernika. Studyum doświadezalne.

(Pam. tow. lek. warsz, 1882, str. 620 — 644, 1 tabl.
824—844).

Experimentelle Beitrdge zur Operationstechnik bei
Pylorusresection. Osobn. odb. z D. Zeitschr. f. Chir.
w 8-ce, str. 33, 2 tabl.
O przeszczepianiu raka, wykład miany w dniu 8

czerwca 1884 na IV zjeździe lekarzy i przyrodników
polskich w Poznaniu, Kraków, druk. Uniw., 1884,
w 8-ce, str. 7. (Osobn. odb. z Przeglądu lekarskiego).

Weichardt Teodor Tomasz, lekarz na-
dworny Stanisława Augusta.

Succedaneorum coffeae inyeniendorum regulas pro-
ponit... Lipsiae, 1774, w 4-ce, str. 12.
Commentatio physiea_ de pharmacopoliis rite consti-

tuendis, quam... d. 17 April 1776 defendet... Leopoli-
Polonus adjuvante Joanne Ohr. Weiss, Altdorfensi.
Lipsiae, 1776, w 4-ce, str, 54.

Z niem.
(Pam. lek. warsz. T. I, str. 48
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Rada dla matek względem zapobieżenia różnym

słabościom i ehorobom, którym dzieci od urodzenia

swego podlegać mogą, przez... Warszawa, Gróll,

1782, w 8-ce, str. 417. Przypisane ks. Adamowi

QCzartoryskiemu. :
Anatomia, to jest nauka poznania części ciała

ludzkiego z rozkazu J. W. Stanisława Szczęsnego

Potockiego wojewody ruskiego i t. d., ku pożytkowi

felczerów i cyrulików napisana przez T. W. Kra-

ków, kosztem i drukiem Gróhla, 1786, w 8-ce, Str.

222.
Toż, edyeya 2-ga. Kraków, A. J. Gróhl, 1793,

w 8-ce, str. 266.
Przyczyny dla których się nie żenią. Myśl o sta-

nie małżeńskim wyjęta z rękopismu Im. P. T. Wey-

chardta... doktora nad. J. W. Potockiego starosty

olsztyńskiego, 1787, w 8-ce, str. 44.
Odpowiedź na zapytanie, jakim sposobem można

częstemu dzieci zaboystwu zapobiedz. Z rękopisu

Weichardta wyjęta. W 8-ce.

Weil.
Obecny stan nauki o dziedzieznóm przekazywa-

niu przymiotniey. (Gaz. lek., T. XXVII, 1879).

Wejmar Leopold.
De tumoribus lymphatieis. Vilnae, typ. dioeces,

1822, w 8-ce, str. Ż1i 1. Diss. inaug.

Weinberg Julian, spółczesny lekarz wat-

szawski.
Kobieta w stanie dojrzałości jaką jest i jaką być

powinna przez... lekarza klasy I. Warszawa, w druk.

Banku polskiego, 1842, w 8-ce. T. I, str. VII, VII

i96. T. II, str.Xi 148. (tom I ofiarowany cieniom

6. p. Jędrzeja Śniadeckiego). Ocenił Antoni Waga
w Bibliotece warsz., 1843, II, str. 164. ;

Choroba skrofuliczna, jój przyczyny, sposoby uni-

knienia, oraz środki leczenia. Warszawa, nakł. aut.,

w druk. S. Orgelbranda, 1845, w 8-ce, k.5, str. V

i 228, spisu 1. Ocenę podał Lebel w am. tow. lek.
Pajów T. XIII, 1845, str. 300. T. XIV, 1845, str.

138.
O ważności i znaczeniu wymiotów. (Tyg. lek.,

1851, Nr. 38—40).
O grzybach i bedłkaeh jadowitych i jadalnych

krajowych, oraz o niesieniu pomocy otrutym jado-

witemi. Rzecz czytana na posiedzeniu publ. Tow.

lek. warsz. d. 21 stycznia 1849 r. przez członka tegoż

towarzystwa. Warszawa, druk. J. Ungra, 1852, -

w 8-ee, 2 k: nl.i 117 str., spisu 2 k.
Qliolera i jój leczenie. Warszawa, druk. $. Orgel-

branda, 1854, w 8-06, str. 86.

Nowe odkrycia i spostrzeżenia co do natury ko-

kluszu oraz siedliskajegoprzyczyny. (Pam. tow. lek.
waysz.. T. XXXVII, 1857, str. 80).

żę Śmierć w 28 godzin po porodzie. (Tyg. lek., 1862,

r. 6).
Na posiedzeniach Tow. lek. warsz. komunikował:

Sprawozdanie z artykułu Seemann'a: O wskąza-

niach do upuszezania krwi w chorobach zapalnych.

(Pam. tow. lek. warsz., T. KLIII, 1860, str. 165).

Eelampsia u kobiety brzemiennćj w 8-ym miesiącu.

(Tamże, 1860, str. 284). ;
Błoniasty zrost pochwy macieznćj wrodzony. (Tam-

że, T. LIL, 1864, str. 275). f
ż Psoriasis punetata. (Tamże, T. LIT, 1865, str.

87)
Polacy w rodzinie Słowian. Księga I. Warszawa,

druk. Kowalewskiego, 1876. Księga II. Warszawa,

nakł. autora, druk. Al. Ginsa, 1878, w 8-ce, str. IV,

2 nl.,229i II, z drzeworytami w tekście.
Przewodnik dla leczących się wodami i kąpielami

mineralnemi, wydany staraniem instytutu wód mine-

ralnych w ogrodzie saskim. Warszawa, E. Wenda

i Sp., 1878, w 32-0e, str. 36.
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La genese et le developpement du globe terrestre
et des €tres organiques, qui Ihabitent, par... Polo-
nais. Varsovie, impr. de Ch. Kowalewski, 1884,
w 8-ce, str. VIII, 374, 21 drzeworytów w tekście.

Oprócz tego pisywal i ogłaszał także utwory poe-
tyczne..

Weinberg Aleksander Maryan, syn po-
przedzającego, nie lekarz, właściciel fabryk
"wód mineralnych w Warszawie,

Rozbiory piw krajowych. (Gaz. lek., T. V, 1868,
str. 17—20, 37—48).
. Q kumysie. (Tamże, T. VII, 1869, str. 225—230,
305—307).

Tablice składu chemieznego wódi kąpieli mine-
ralnych. Warszawa, druk. A. Ginsa, 1872, str. 56.

-— 0 wodzie z boro-cytrynianem magnezyi. (Tamże,
T. XIX, 1875, str. 2899—293). |
O wodach mineralnych żelaznych. (Tamże, T. XX,

1876, str. 295—300, 310—312).
Warszawska woda do picia pod względem sani-

tarnym. (Pam. tow. lek. warsz., T. LXXIII, 1877,
str. 41—108).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1877, w 8-ce, str.
63imapa.
O materyałach spożywczych i ich zafałszowaniach.

Rzecz czytana na posiedzeniu bilogicznóm warsz.
5lek. d. 26 lutego 1878r. (Zdrowie, 1878, Nr.

Sprawozdanie z rozbioru piwa zwyczajnegoi ba-
warskiego z warszawskich browarów. (Pam. tow.
lek. warsz., T. LXXVII, 1881, str. 237—247),

Zdrojowiska żelaziste w Nałęczowie. (Gaz. lek.,
1881, str. 605—607).
O herbacie. (Pam. tow. lek. warsz., 1882, str. 149

do 150).

Wejnert Aleksander, nie lekarz, badacz
starożytności historycznych polskich.
Wiadomość historyczno-statystyczna o morowóm

powietrzu w Warszawie w latach 1624 i 1625 panu-
jącóm, z ik ii Warszawa, nakł. autora,
druk. St. Strąbskiego, 1852, w 8-ce, str. 42.

Weinreb A., ze Liwowa.
De hepatitide. Vindobonae, typ. Stórkholzer, 1832,

w 8-ce, str, 22. Diss. inaug.  -

Weis Szymon, rodem z Torunia, zawód
lekarski rozpoczął w Warszawie, ale już
1708 r. przeniósł się do swego rodzinnego
miasta, gdzie obowiązki fizyka a od r. 1723
i członka rady miejskićj sprawował.

Por. Zerneke: Kron. m. Torunia 419. Gąsiorowski:
II, 199
Weiss Jan Karol, b. prosektor przy profe-

sorze Franciszku Brandtcie w b. król. war-
szaw. uniwers.

Geschichte einer Sectio caesarea (z polskiego tłom.
Leo). (Leo Magazin, T. I, 1828, str. 81 — 108,
1 poszyt.

Weiss Lud. Samuel, (Posnaniensis).
© _ Qura syphilidis antiphlogistica. Berolini, Brandes
et Klewert, 1831, w 8-ce, str. 29. Diss. inaug.

Die Augenheilkunde und die Lehre der wichtigsten
Augenoperationen. Nach den Erfahrungen Jiingken's,
Beer's, Himly's, Scearpa”s und anderer beriihmten
Augenaerzte, sowie nach eigenen Beobachtungen in
gedringter Kirze dargestellt von... Quedlinburg,
Leipzig, Basse, 1837, w 8-0e, str. VI, 251.

Weizenblut Leopold, spółczesny lekarz
warszawski.

Weinherg—Wels.

Popularny pogląd na choroby syfilityczne napisał...
lekarz praktykujący w Warszawie. Warszawa, druk. ,

„8. Lewentala, 1867, w 8-ee, str. LII, 35.
Szkie hygieniczny. Mężatka i matka czyli przepisy

zachowania się dla kobiet w stanie brzemiennym,
oraz pielęgnowania dzieci nowonarodzonych. Wac-
Szawa, 1871, w 16-ce, str. 75.

Toż, drugie powiększone wydanie. Warszawa,
druk. Ungra i Banarskiego, 1878, w 16-ce, str. IV,
141.

Toż, wydanie trzecie. Warszawa, nakł. i druk.
Noskowskiego, 1879, w 16-ce, str. 2 nl. i 156.
Przyczynek do leczenia błoniey (Diphtheritis).

(Medycyna, 1880, Nr. 2).
O potrzebie narzędzia do wydobywania resztek ja-

ja płodowego, pozostałych w maciey oraz opis łyżecz-
ki łożyskowój własnego pomysłu. (Pam. tow. lek.
warsz., T. LXXVII, 1881, str. 562—570, Spr. Thie-
mego, tamże, str. 595—601).
Rys treściwy ehorób kobiet łącznie z zasadami

operacyi położniczych w zastosowaniu do poronień,
oraz zboczeń i powikłań porodowych w następnych
okresach ciąży, opracował podług Westa, Scaazonie-
go, Veita, Sehroedera, Huetera, Bornesa i innych.
Warszawa, druk. Ch. Keltera, 1881, w 8-ce, str. 282,
i 2 nl. Oeena J. Rogowicza. (Medycyna, 1882,
Nr. 6). ą
Odpowiedź Weitzenbluta na powyższą ocenę.

Warszawa, druk. J. Ootty, 1882, w 4-ce, str. 3.
z Welca, ob. Ruffus.
Welemius albo Welumius Sebastyan, jeden

ze sławniejszych lekarzy za Zygmunta III,
profesor filozofii i medycyny w akademii
krakowskiój. Wielki nieprzyjaciel żydów,
czego dowód pozostawił w następującym
dziele:
Medicorum operum tetras ex doctissimorum medi-

corum assiduis vigiliis et aeeurata theoriae et praxis
observatione lucubrata. Non solum medicis et pbilo-
sophis, verum etiam omnium hominum generi maxime
vero principibus, magnatibus, divitibus, et qui inimi-
cos habent, necessaria. Autore Sebastiano Velumio.
Cracoviae, Math. Andreov., 1619, w 8-ce.
Taki sam tytuł i rok wydania jest na dziele Slesz-

kowskiego. Czy nie pomyłka Siarczyńskiego?
Por. Siarczyński: Obr. wieku pan. Zyg. LIL. LI, 300.

Juszyński: Dyk. poet. pol. II, 318. Gąsiorowski: I,
3381. Roczn. wyd. lek. III. 443.

Weller Mikołaj, lekarz z czasów Zygmun-
ta III, napisał elegią, którą przypisał Fran-
ciszkowi Zborowskiemu:

Elegia de ceausis quibusdam mortis et mortuorum.
1606, w 4-ce. : E

Por. Siarczyński: II, 300. Gąsiorowski: I, 327. Ju-
szyński: II, 312. Roczn. wyd. lek. II, 443. )

Wels Jan, z Poznania, doktór filozofii,
stopnie filozoficzne uzyskał w Krakowie
1458 i 1462 r. licencyat medycyny, profe-
sor akademii krakowskićj, około r. 1407
po śmierci Długosza, objął obowiązki nau-
czyciela młodszych synów Kazimierza Ja-
giellończyka. Zostawszy plebanem kościoła
Sw. Szczepana w Krakowie, kupił kilka
placów na przedmieściu Piasek i takowe
przeznaczył na cmentarz grzebalny dla
użytku powszechnego. On to przekazał bi-
bliotece akademii jagiellońskićj sławny rę-
kopism Pawła z Pragi Zidka, obejmujący
encyklopedyę nauk (księga Twardowskie-



Wenckiewicz—Werner.

go). Uwolniony 1488 r. z powodu podeszłe-

go wieku od obowiązków nauczycielskich,

umarł 1498 r.
Por. Roczn. wyd. lek. II, 435. Wiszniewski: Hist.

lit. pol. IV, 193. Pruszez; Klejnoty m. Krakowa 1745,

str. 163. Muczkowski: Lib. promot. 58.

Wenckiewicz Bronisław, nauki lekarskie

ukończył w Dorpacie 188U r.
Das Verhalten des Schimmelgenus Mucor zu Anti-

septieis und einigen yerwandten Stofien mit beson-

derer Beriieksichtigung seines Verhaltens in zucker-

haltigen Fliissigkeiten. Dorpat, 1880,w 8-ce. Diss.

inaug.

« Wendt Jan.
Wykład systematyczny chorób dzieci. Tłomaczył

z niemieckiego, podług drugiego wydania F. Sowih-

ski. T. I. Wilno, nakł. i druk. T. Giiieksberga, 1881,

w 8-ce, str. 250. T. II, tamże, str. 651.

Wykład systematyczny choroby wenerycznój we

wszelkich jój kierunkachipostaciach,ułożony przez...

prof. uniw. wrocławskiego i t. d. Przełożony na ję-

zyk polski przez R. Ignatowskiego. M. M. podług

trzeciego wydania tegoż dzieła. Warszawa, Ww druk.

przy uliey Nowo-Senatorskićj Nr. 476, lit. D, 1833,

w Ś-ce, sir. XXII, k. nl 320, k. nl. 4. :

Materya lekarska krótko zebrana, zastosowana do

użytku praktycznego i wykładów uniwersyteckich

przez... lekarza praktycznego i t. d. Z niemieckiego

drugiego powiększonego wydania tłomaczona przez

F.J. Kleszczewskiego lekarza i akuszera. Warsza-

wa, druk. I. Kaczanowskiego, 1842, w 8-0e, k. nl. 15,

str. 502, pomyłek druk. k. nl. 3.

Wentzel Andrzej Franciszek, ur. w Lubli-

nie 8 grudnia 1808 r., nauki lekarskie

ukończył w 1880 r. w uniwersytecie ale-

ksandryjskim warszawskim. Byl lekarzem

wojsk polskich, później rosyjskich a od r.

1835 zajmował się wykonawstwem lekar-

skióm w Wiskitkach, gdzie 22 grudnia

1881 r. pracowitego żywota dokonał.

Werch Jan Samuel, doktór medycyny, ur.

w Gdańsku, zmarły w Saksonii, cały swój

majątek zapisał rodzinnemu miastu, prze-

zmaczając go na nagrody dla ludzi zajmu-

jących się ratunkiem utonionych, zagorza-

łychi t. p. e

Por. Roczn. tow. przyj. nauk XV, 160.

Wereszczyński Michał.
Dissertatio, inauguralis medieo-practica de dia-

gnosi morbi... Viennae, typ. Piehler, 1837, w 8-06,

str. 25.

WermińskiAleksander, ur. w Beresteczku,

medycynę ukończył wWilnie 1881 r., na-

stępnie oficeri lekarz wojskowy na Kauka-

zie, praktyk na Wołyniu, ostatnie 12 lat

lekarz wojsk serbskich. Umarł w Czipryi

nad Morawą 1 stycznia 1817 r. w 66 roku

* życia.
śe:

Dwa spostrzeżenia wodowstrętu u ludzi i psów.

(Tyg. lek., 1865, Nr. 41). '

* Werneburg.
2

Nowy i praktyczny sposób dla gospodarzy wiej-

skieh nieobeznanych z weterynaryąpoznawania i le-

czenia chorób zwierząt domowych jakoto: koni, by-

dła rogatego, owiec, trzody chlewnćj, kóz, psów, kur,

gęsi, gołębii t. p. z dodatkiem obejmującym sposoby

udzielania pomocy podezas porodu zwierząt domo-
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wych przez... tłumaczył A. H. Warszawa, w druk.

Uugra, 1853, w 8-ce, str.377 i 3 tabl. rycin.

Werner Ferdynand, doktór medycyny

i chirurgii, fizyk w Raciborzu.

Dzieło doręczne dla ekonomów i wieśniaków 0 za-

razie i innych zwyczajnych chorobach rogatego by-

dła, owiec, koni i świni, z krótkim dodatkiem o wście-

kliźnie, czyli wodowstręcie tak ludzkim, jako iin-

nych zwierząt, złożone przez F,.. med. i chir, doktora

cyrkułu raciborskiego fizyka, collegii medici et sani-

tatis w wrocławskim departamencie adjunkta; druga

i poprawna edycya za łaskawem zezwoleniem Naj.

Króla Pruskiego. Wrocław, w druk. Grassowój,

1800, w 8-ce, str. 298, rejestr i tabele.

Toż. Nowa poprawna edycya z trzema tabelami.

Suwałki, w druk. F. Świerczewskiego, 1806, w 8-ce,

str. 245, k. nl, £i 4.

Werner Ferdynand, nielekarz, ur. 14 listo-

pada 1779r., nauk farmaceutycznych słuchał

w uniwersytecie aleksandrowskim w War-

szawie. Uzyskawszy 1824 r. stopień magis-

tra farmacyi objął kierunek apteki, która

do dziś dnia pod sterem jego syna istnieje.

W r. 1832 mianowany asesorem farmacji

w Radzie lekarskićej a późnićj członkiem

komitetu egzaminacyjnego. Od r. 1835 był

członkiem rady opiekuńczćj szpitala św.

Łazarza, od r. 1838 członkiem takiejże rady

szpitala Dzieciątka Jezus. "Tegoż roku

wszedł do nowo uorganizowanój Rady le-

karskiój jako radca farmaceutyczny. Po

zawiązaniu się szkoły farmaceutycznój

w Warszawie 1840 r. W. objął w nićj ka-

tedrę farmacyi, farmakognozyi i zoologii,

i obowiązki te spełniał bezpłatnie do r. 1854.

W r. 1842 został członkiem Rady głównój

opiekuńczój zakładów dobroczynnych,

1843—prezydującym w radzie opiekuńczćj

szpitala św. lazarza. Po „otwarciu akade-

mii medyczno-chirurgicznój warszawskiej

1857 r.. do którój wcielono i szkołę farma-

ceutyczną objął W. katedrę farmakognozyi

ifarmacyi, teź same przedmioty wykładał

i w Szkole Głównćj aż do czasu przemiany

jój na uniwersytet. Umarł 15 sierpnia 1870

roku. Życiorys jego skreślił Dobieszewski

w Tyg. illustr. 1870, Nr. 140. W. wypra-

cowal:
Ustawy dla farmaceutów i aptek, dla materyali=-

stów, dla kupców ukwalifikowanych do sprzedawania

wszelkiego rodzaju towarów farbiarskieh. Warsza-

wa, b. w. r., w druk. Rządowój przy uliey Miodowćj,

w 8-ce, str. 175, z 6 tabl, za napisanie tój ustawy

otrzymał autor od Cesarza pierścień brylantowy.

Rozbiór chemiczny wody mineralnój znajdującćj

się pod miastem Buskiem, uskuteczniony z polecenia

wysokićj komisyi rządowój spraw wewnętrznych

ipolieyi przez.. ASSesoTa farmacyi w Radzieogólnćj

lekarskiej. Warszawa, druk. Gałęzowskiego, 1832,

w 8-ce, str. 2 i 28.

Werner Emil, syn poprzedzającego, spół-

czesny aptekarz w Warszawie,
O rączniku pospolitym i częściach składowych jego

nasion. (Klinika, T. VI, 1870, str. 113—118, 129—

135, 145—151, 161—167).
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Wernery Fryderyk, ur. 1781 r. w Wanz-
leben w Prusiech. W r. 1805 wszedł do
służby wojska pruskiego jako lekarz sawa-
dronowy. W r.1806 wypuszczony z niewoli
francuzkićj przeniósł się na służbę do
Księstwa Warszawskiego jako urzędnik
zdrowia klasy 1-ćj. Przechodząc różne sto-
pnie w wojsku polskióm służył w różnój
broni. Pełnił nadto 1811 r. obowiązki
zwierzchnićj służby przy szpitalu ujazdow-
skim, późnićj był lekarzem przy sztabie
placu m. Warszawy, przy szkole aplikacyj-
nćj, jako sztabslekarz przy weteranach
i inwalidach; w r. 1825 postąpił na lekarza
dywizyi. Odbył kampanie: w r. 1806 prze-
ciw Francuzom, 1807 r. przeciw Prusakom,
1809 r. przeciw Austryakom. Był jednym
z pierwszych członków Towarzystwa le-
karskiego warszawskiego. Umarł w 71 ro-
ku życia.
Uwagi nad cholerą azyatyeką p. D-ra med. i chir.

lek. dyw. korp. inw. i weter. it. d., ezłonka tow.
w Wiirzburgu. Beitrag zur Cholera Asiatica von...
Warszawa, w druk. Gałęzowskiego, 1838, w 8-ce,
str. 76.

Wernicki Józef Aleksander, z Warszawy.
Essai sur la pneumonie aigue simple. Montpellier,

J. Martel, 1834, w 4-ce, str. 59. Those.

Wesołowski Antoni, ur. 1793 r. w War-
szawie, nauki lekarskie ukończył w uni--
wersytecie warszawskim 1818 r. i tegoż
roku wszedł jako lekarz batalionowy do 2
pułku piechoty liniowój b. wojsk polskich,
następnie służył w 3 pułku strzelców pie-
szych, 8 pułku ułanów i nakoniec w kom-
panii 4 lekkićj artyleryi pieszćj. Po r. 1830
ozdobiony krzyżem virtuti militari trudnił
się praktyką lekarską w Mławie a wr.
1839 został lekarzem okręgu zakroczym-
skiego i obowiązki te spełniał prawie do
zgonu. Umarł w Zakroczymiu 17 lipea
1864 r.
Wesołowski Filip, ze Skwiry.
O leczeniu cholery. (Gaz. lek. T. XIV, str. 4 — 6)..

Wesołowski Franciszek, ur. w Trzebini
r. 1798, ukończywszy nauki prawnicze
w Warszawie w r. 1827, był w r. 1830
audytorem wojskowym, późnićj pracował
przy trybunale warszawskim. Następnie
porzucił sądownictwo i oddał się studyom
lekarskim w Krakowie, gdzie r. 1858, li-
cząc już lat 55, stopień doktora uzyskał.
Po czteroletnićj praktyce w krakowskim
szpitalu św. £azarza, osiadł w Włoszczo-
wój i tu do końce życia cieszył się niezwy-
kłem zaufaniem. Umarł 1883 r.

Wesołowski Franciszek Józef.
De examine mieroscopico urinae et humorum, qui

in ea morbis vitiata inveniuntur. Kraków, druk. St.
Gieszkowskiego, 1847, w 8-ce, str. 49 i 2 tabl, z rye.
Diss. inaug.

Wernery—Wiadomość.

Wesołowski Jan, z Ostroga na Wołyniu.
Uleus noma Y. cancer aquatieus, uleezony za po-

mocą soli Berthollet'a. (Tyg. lek., 1861, Nr. 20).

Weymar Leopoldus Lithuanus,
Dissertatio inauguralis ehirurgieo practiea de tu-

moribus lymphaticis. Vilnae, typ. dioeces, 1822,
w 8.ce, str. 21 i 1. .

Wezalin Terencyusz, zostawał jako chi-
rurę na dworze Stefana Batorego.

Por. Adamowiez: Krótki rys początków i postępu
anat. 6. Wizerunki i roztrząsania naukowe w Wil-
nie 1836, V, 140.

Węcki Wojciech Ferdynand (Ventzki Alb.).
De pimelosi nimia. Berolini, 1841, w 8-ee. Diss.

inaug.

Wędrychowski Emil, syn emigranta pol-
skiego ur. w Lyonie d. 30 sierpnia 1848 r.

Contribution A Pótude des abeżs de la paroi abdo-
minale antórieure. Paris, imp. Parent, 1879, w 8-ce,
str. 53. Thóse.,

Trido-choroidite chronique, consócutive A un trau-
matisme; enueleation de Voeil; corps 6tranger dans la
chambre postórieure datant de plus de 27 ans. (Bull.
de la soe. anatomique, 1875, str. 157).

Węgierski Jan.
Regimen sanitatis pro ceonservanda valetudine

eompositum. Oracovine, 1618, w 4-ce, k. nl. 15. Prze-
pisy wyłożone są wierszami.
Wiadomość o ratowaniu osób w stanie pozornćj

śmierci będących albo nagłą utratą życia zagrożo-
nych, ułożone... przez Radę lekarską Królestwa Pol-
skiego. Warszawa, 1839, str. 78.

Wiadomość o znakach rzeczywistej i pozornćj
śmierci, tudzież o obehodzeniu się ze zmarłymi, wy-
dana przez Radę lekarską Król. Polsk. Warszawa,
druk. Strąbskiego, 1846, w 8-ce, str. 11.
Wiaiomość (Krótka) o tak zwanóm egipskićm za-

paleniu oczu, podana przez Radę lekarską Król.
Polsk. Warszawa, druk Głliieksberga, 1850, w 8-ce,
str. 29.
Wiadomość o cholerze i o sposobach oczyszczania

powietrza w czasie panującćj zarazy. Wilno, druk.
T. Gliieksberga, 1830, w 8-ce, str. 40i 1 tabl. -
Wiadomość o cholerze podana przez Radę ogólną

lekarską Król. Polsk. Warszawa, 1830, w 8-ce,
str. 12.

Toż. Warszawa, w druk. rządowój, 1831, w 8-ee,
str. 30. h
Wiadomość dla ogółu mieszkańców o poznawaniu

cholery, sposobach ochronienia się od niój jako też
o leczeniu środkami pospolitemi. Wydana z polecenia
wyższćj władzy. Warszawa, w druk. Rządowój przy
ulicy Danielewiezowskićj, 1836, w 8-ce, str. 33.

Toż, wydanie powtórne. Warszawa, druk. Strąb-
skiego, 1847, w 8-ce, str. 22.

Wiadomości o cholerze nadesłane z Zarządu służby
zdrowia. (Tyg. lek., 1848, Nr. 1).
Wiadomości o leczeniu cholery udzielone z Zarządu

służby zdrowia w Królestwie Polsk. (Tamże, 1848,
Nr. 82).
Wiadomość o zjawieniu się i postępie eholery

w Król. Polsk. (Tamże, 1848, Nr. 34—38).
Wiadomość o stanie cholery. (Tamże, 1848, Nr. 39—

44—50).
Wiadomość o stanie cholery (stan powietrzni i po-

stęp cholery. (Tamże, 1848, Nr. 50. 1849, Nr. 1, 3—7,
iż 16, 19, 22, 30, 31, 35, 86, 38 — 43, 45, 48, 51,

cDa

Wiadomość o postępie cholery w Król. Polsk.
(Tamże, 1852, Nr. 89, 34, 86—40, 44—45, 47, 49,
1909, 00006, 2 402.0):



Wiadomości—Wicherkiewicz.

Wiadomości lekarskie tyczące się epidemii cholery

tegorocznój udzielone przez Zarząd lekarski Król.

Polsk. (Tamże, 1852, Nr. 36, 8().
Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1852.

Wiadomość ciekawa każdemu wielee pożyteczna

o skutkach y mocy zboż wszelkieh, jarzyn y ziół ró-

żnych, tak ogrodowych jako y polnych, jakie skutki

y pożytki przynoszą człowiekowi w różnych okoliez-

nościach osobliwie na poratowanie zdrowia slużąca,

Z poważnych autorów dla wygody ludzkićj krótko

zebrana, y z przydatkiem osobliwych ciekawości do

druku podana. Łowiez, w druk X-cia Imci Prymasa.

1766, w 8-cee, str. 137, 4 nl.
Następuje: Adytament. Sekreta IMci Pana Hir-

neysa wielee sławnego Oesarskiego doktora dla pora-

towania w różnych paroxyzmach zdrowia ludzkiego

bardzo pożyteczne a wielkiemu jego przyjacielowi ko-

munikowane, k. nl. 28. Adytament drugi osobliwszych

a bardzo pożytecznych ciekawości do domowych po-

trzeb y wygód należących.
Toż. Łowicz, w druk. J. O. Księcia Prymasa arcy-

biskupa, 1768, w 8-ce, str. 184, 6.
Toż. Zamość, w druk. akademiekićj, 1712, w 8-ce,

str. 256,
Toż. Przemyśl, w druk. I. K. Mei Coll. Soc. Jesu,

1772, w 8-ce, str. 233. i

Toż, tamże, w "druk. Matyaszkiewieza, w 8-te,

- str: 159.
Toż. Wilno,w druk. akademiekićj, 1777, w 8-00,

str. 301.
Toż. Łowicz, 1787, w 8-ce, str. 184.

"Toż, tamże, 1791, w 8-ce, str. 184.

"Toż. Supraśl, w druk. Bazylianów, 1787, w 4-0e,

str. 181.
Toż. Lwów, w druk. 00. Franciszkanów, W 8-6,

str. 290.

Wiadomość ciekawa czyli skutek zbóż, jarzyn i ziół

ku zdrowiu ludzkiemu wielce służące. Za wiado-

mością prześwietney kamery białostockiey przedru-

kowane. Supraśl, w druk. XX. Bazylianów, 1797,

w 8-ce, str. 237.

* Wiadomość pożyteczna dla ludu przeciwko moro-

wemu powietrzu w Gdańsku po niemiecku wydana

1770 r., a za rozkazem X-cia Lubomirskiego M. W.

K. na polski ięzyk wyłożona y do druku podana.

Warszawa, w druk. Mitzlerowskićj, 1771, w 8-ce,

str. 80.

Wiadomość krótka o kawie, o iey własnościach

i skutkach na zdrowie ludzkie spływających. Kva-

ków, 1795, w 8-ce.
Wiadomość o nowóm urządzeniu szpitala Dzieciąt-

ka Jezus w Warszawie, W 4-ce.

Wiadomość lekarska o suptelnych nader żyłkach

machiny ciała naszego żywej. W 4-ce. str. 38.

Wiadomość o użyciu eteru siarkowego przy 0pe-

racyach chirurgicznych podana z woli władzy wyż-

szój przez Radę lekarską Królestwa. Warszawa;

1847, w 8-ce, str. 39. (po polsku i po rosyjsku).

wiadomość o wypadkach udzielania się księgosu-

szu owcom w r. 1868 w Król. Polsk. Warszawa,

w druk. 5. Orgelbranda, 1863, w 8-ce, str. 40, k. nl. 1,

tabl. 1.
Wiadomość (Krótka) o kąpielach słonych w Wie-

liezce (1835), w 8-ce, Str. 8.

Kurze Anzeige iiber die Wirkung und den Ge-

nE der Soolenbider in Wieliczka (1835), w 8-ce,

stu. 5.
Wiadomości farmaceutyczne, wydawane staraniem

i nakładem Tow. farmaceutycznege warszaw. pod

redakcyą J. Mrozowskiego. Warszawa, druk. Wł,

Dębskiego, 1877, w 8-ce.
„Toż, tamże, 1878, w 8-cee.

"Toż, tamże, 189, w 8-ce.
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Toż, tamże, 1880, w 8-ee, str. 433'1 V z drzewo-

rytami. ;
"Toż, tamże, 1881, w 8-ce, str. 465, V.

Toż. Warszawa, druk. Ziemkiewicza i Noako-

wskiego, 1882, w 8-ce, str. 408, 164.
"Toż, tamże, 1883, w 8-ce. i

Wicherkiewicz Jan Aloizy, ur. 15 czerwca
1815 r. w Zdunach, w pow. Krotoszyńskim,
gimnazyum ukończył w Lesznie, nauk lekar-

skich słuchał od r. 18338 w Wrocławiu i tam

4 lutego 1839 r. stopień doktora medycyny

osiągnął. Złożywszy w Berlinie 1840 r.,
egzamin rządowy, udał się do Poznania

i tu przez kilka miesięcy uczęszczał do po-
likliniki doktora Marcinkowskiego; następ-

nie przeniósł się do Kcyni, gdzie zajmował

się wykonawstwem lekarskióm do końca

roku 1581. (1868 r. mianowano go król.
radcą zdrowia). Złamany wiekiem i choro-

bą w r. 1882 zamieszkałw Poznaniu, gdzi

tegoż samego roku życia dokonał.
De pelvi foeminea et pelvis demonstratore. Vra-

tislaviae, 1839, w 4-ce, str. 22, 3 tabl. Diss. inaug.

Wicherkiewicz Wiktor Bolesław, syn po-
przedzającego, ur. w Kcyni, w W.Ks. Po-
znańskióm, d. 7 lipca 1847 r. .Nauki gim-

nazyalne rozpoczął w Trzemesznie, ukoń-

czył w Poznaniu r. 1867, i tegoż samego

roku wstąpił do akademii medyko-chirur-

gicznój wojskowój w Berlinie, lecz z po-

wodu panującego w nićj nieprzyjaznego

polakom ducha i prądu, po dwóch latach

podał się o uwolnienie i otrzymawszy ta-

- kowe, dalsze studya odbywał na uniwersy-

tecie berlińskim, zniewolonym będąc 1870

roku do ich przerwania, dla przyjęcia udzia-

łu w wojnie francuzko-pruskiój, jako le-

karz pomocniczy. W r. 187! powróciwszy

z armią do Berlina, niebawem zajął się

ukończeniem nauk lekarskich, a po złoże-

niu egzaminów i napisaniu rozprawy 6 lip-

ca 18T2 r. stopień doktora medycyny osią-

gnął, Następnie trudnił się praktyką le-

karską, w Kcyni, przy boku ojca, prawie

rok cały, Dla wykształcenia i wydoskona-

lenia się w obranym zawodzie r. 1874 udał

się do Wrocławia i tam. pełnił obowiązki

asystenta w poliklinice dla chorób dziecię-

cych profesora Haesera i asystenta pomo-

eniezego w klinice ocznój profesora Foer-

stera, równocześnie zwiedzając i inne kli-

niki, Wkrótce potóm idąc za głosem przy-

jaciela swego doktora Burchard'a, objął

stale miejsce drugiego lekarza, przy szląz-

kim zakładzie leczniczyra dla chorych na

oczy. W r. 1875 polecony przez profesora

Foerstera, otrzymałwWiesbadenie posadę

lekarza zakładu okulistycznego, zostające-

go pod kierunkiem A. Pagenstechera i na

tóm stanowisku pozostawał przez lat dwa.

Z początkiem r. 1877 odbył podróż nauko-

wą do Paryża i Londynu, zwracając w nićj
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głównie uwagę na znakomite urządzenia
szpitali okulistycznych w Londynie. Po
powrocie z za granicy osiedlił się w Pozna-
niu, gdzie jednocześnie otworzył dwa za-
kłady lecznicze, jeden prywatny, dla cho-
rych na oczy, drugi, dla ubogich chorych
na oczy, który to ostatni rozwijając się co-
raz pomyślnićj, obok ogólnego uznania,
uzyskał r. 1880 zasiłek roczny z kasy pro-
wincyonalnój. :

Ueber Sarcome und ihr Vorkommen im Mediasti-
num. Berlin, Druek vonGustaw Lange, 1872, w 8-ce,
str. 36. Diss. inaug. .

Przypadek wsporniaka (glioma) siatkówki i kilka
uwag nad tego rodzaju nowotworami. Rzecz miana
na walnóm zgromadzeniu sekcyi lekarskićj Tow.
przyj. nauk w Poznaniu d. 24 czerwca 1878 roku.
(Przegl. lek., 1878, Nr. 34, 35).

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw. Jag.,
1878, w 8-ce, str. 8.

Beitrag zur Kasuistik des bilateralen congenitalen
Anophthalmos. (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk., 1878,
XVI, Jahrg. s. 163).

Ein weiterer Beitrag zur Kasuistik des bilateralen
Anophthalmus mit Cystenbildung in den unteren Li-
dern. (Tamże, 1880, XVIII, Jahrg. str. 399).

Pierwsze sprawozdanie zakładu leczniczego dla
„ubogich chorych na oczy w Poznaniu za czas od 1
lipea 1877 r. do 31 grudnia 1878r. Poznań, druk.
J. I. Kraszewskiego, 1879, w 8-ce, str. 22.

Toż, po niemiecku, tamże, w 8-ce, str. 24.
Drugie sprawozdanie roczne... za r. 1879. Poznań,

1880, w 8-ce, str. 31.
"Toż, po niemiecku, tamże, 1850, w 8-ce, str. 36.
Toż, trzecie, za r. 1880. Poznań, 1831, w 8-ce,

str. 36. 2
Toż, po niemiecku, tamże, 1881, w 8-ce, str. 40.
Toż, czwarte, za r. 1881. Poznań, druk. J. Leitge-

bra, 1882, w 8-ce, str. 64, widok i plan kliniki.
Toż, po niemiecku, tamże, 1882, w 8-ce, str. 72.
Toż, piąte, za r. 1882. Poznań, 1883.
"Toż, szóste, za r. 1883, tamże, 1884, w 8-ce, str. 48.
Toż, po niemiecku, tamże, 1884.
Okulistyka popularna w pojedyńczych wybranych

działach. Zeszyt I zawierający: anatomią oka i nau-
kę o jaskrze. Poznań, nakł. autora, M. Leitgeber
ispółka, druk. J. Leitgebra, 1879, (1880), w 8-ee,
str. 44 i tabl. w 4-ce.
Przyczynek do kazuistyki narośli śródgałkowych.

Rzecz miana na posiedzeuiu walnego zgromadzenia
sekcyi lek. Tow. przyj. nauk w Poznaniu d. 19 grud-
nia 1879 r. (Przegl. lek., 1880, Nr. 8).
Toż,w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw. Jag.,

1880, w 8-ce, str. 6.
Przyczynek do kazuistyki obustronnćj bezoczności

i poka z torbielami powiek. (Tamże, 1880,
Nr. 27). :

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw. Jag.,
1880, w 8-ce, str. 5.
Uebr die Eis- Anwendung nach Staar-Kxtractionen.

(Klin. Monatsbl. f. Augenheilk., 1880, XVIII, Jahrg.
str. 4).
Zur operativen Behandlung der Seleritis. (Oentralbl.

f. praet. Augenheilkunde, 1880, Zeszyt październi-
kowy).

'[oż, w osobn. odb., 1880, w 8-ce, str. 8.
Urazowe (trauma) czy kiłowe zapalenie 'oka?

Rzecz miana na walnóm zgromadzeniu sekcyi lek.
'Tow.przyj. nauk w Poznaniu d. 23 czerwca 1881 r.
(Przegl. lek., 1881, Nr. 35—36).

Toż. w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw. Jag.,
1881, w 8-ee, Btw. 9.

Wicherkiewicz—Widmann.

O niezwykłym przebiegu i skutkach irydektomii
w jaskrze. (Przegl. lek., 1882, Nr. 10—11). »
Uwagi nad tym artykułem Talki i Rydla. (Tam-

że, Nr. 14).

Odpowiedź na ńtwagi Talki i Rydla.
Nr. 18).

Replika Rydla. (Tamże, Nr. 18). :
Einige Betrachtungen iiber sog. Bulbuswarzen

Osobn. odb. z Centralbl. fiir prakt. Augenh., 1882,
w 8-ce, str. 6. '

Zur Beurtheilung des Werthes stielloser Haut-
transplantationen fiix Blepharoplastik. (Klin. Mo-
natsbl. f. Augenh., 1882, zeszyt grudniowy).

Fall von beiderseitigem Gorneoseleral-dermoid.
(Centralbl. f. prakt. Augenh., 1883).

„ Ein Fall von metastasirendem Ohlorosareom. (Ber-
lin. klin. Wochenschr., 1882, str. 509).
O keratoskopii. Rzecz miana na walnym zjeździe

członków Tow. przyj. nauk poznańskiego d. 21 gru-
dnia 1882 r. (Przegl. lek., 1883, Nr. 11, 12).

Przypadek ropnego zapalenia oka (rogówko-rzęs-
kowo-tęczówkowego) po operaeyi zaćmy. (Tamże,
1883, Nr. 39).

Zjazd okulistów w Heidelbergu. (Sprawozdanie).
(Tamże, 1883, Nr. 41—42).

Sprawozdanie z posiedzeń Wydziału lekarskiego
Tow. przyj nauk. poznańskiego. (Tamże, 1883, str. 9,
96, 106, 251, 263, 437, 474),

Twardziel powiek i twarzy (Selerema), (Gaz. lek.,
1884, Nr. 2),
O nowym sposobie operacyi grabiaka rogówki,

rzecz miana w sekcyi okulistycznćj IV zjazdu lekarzy
i przyrodników polskich w Poznaniu. Kraków, druk.
Uniw., 1884, w 8-aa, str. 5. (Osobn. odb. z Przegl.
lekarskiego).

„Widazy, był chirurgiem nadwornym Sta-
nisława Augusta.

Por. Roczn. tow. przyj. nauk XV, 154.

Widmann Oskar,ur. we Lwowie 18 marca
1839 r., do gimnazyum uczęszczał w Pres-
burgu na Węgrzech i w tamecznój akade-
mii w r. 1859/60słuchał nauk prawniczych.
W r. 1860/1 zapisał się na wydział lekarski
uniwersytetu wiedeńskiego; już w roku
następnym przeniósł się do Krakowa, gdzie
1866 r. stopień doktora medycyny osiągnął.
W r. 1864, gdy był jeszcze uczniem medy-
cyny został mianowany asystentem przy
katedrze fizyologii. W r. 1866 objął służbę
lekarską w szpitalu powszechnym we Lwo-
wie, zrazu w oddziale chorych wewnętrz-
nych, późnićj w oddziale psychiatrycznym,
Od lutego 1867 r. do końca 1870 r. był
asystentem . kliniki terapeutycznój przy
szkole medyko - chirurgicznój lwowskićj.
Od r. 1871 jest prymaryuszem szpitala po-
wszechnego we Lwowie.
O przyczynach krzepnienia krwi. (Przegl. lek., 1862

Nr. 21, 22). „af.
O draźnieniu nerwów za pomocą prądu elektrycz-

nego pochodnego powstałego przez otwarcie prądu
pierwotnego. (Tamże, 1862, Nr. 24, 25).
O chyżości z jaką się stan czynny w nerwach

udziela. (Tamże, 1863, Nr. 37). Trzy powyższe roz-
prawy opracował wspólnie z G. Piotrowskim.

Z praktyki szpitalnój przypadek podany przez...
(Tamże, 1867, Nr. 23).

(Tamże,



Wiebers—Wieniawski.

O gorączce powrotnój w r. 1866 i 1867-we Lwo-
wie nagminnie panującój. (Roczn. tow. lek. galicyjs.
za r. 1868, str. 37—64).

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. rządowa, 1869,
W 8-ce, str. 28.

O wstrzykiwaniu leków pod skórę i wziewaniu za
pomoeą rozpylacza. (Roezn. tow. galicyjs. za r. 1669,
str. 67—87). :
O używaniu wody zimnój w durzycy brzusznćj.

(Klinika, T. VII, 1870, str. 114 119, 129—132).

O objawie oddechowym Cheyne-Stokesa. (Spra-
08) szpitala powszechnego we. Lwowie za r.

1870).
Q niedomykalnościach zastawek żylnych serca bez

zmian anatomicznych tychże. (Pam. II Zjazdu przy-
rodników i lekarzy polskich we Lwowie 1875 r.).
(Dziennik 48 Zjazdu lekarzy i przyrodników niemiec-
kich w Grodźeu (Gratz). (Allgemeine wiener-medizi-
nische Zeitung, 1875).

Zwężenie nabyte tętnicy płucnćj. (Dwutyg. med.
publ., 1877, str. 62—63).
Nowe ulepszenie sfigmografu Mareya.

str. 76—77).
Rzecz o wciąganiu międzyżebrzy podczas skurczu

serea. Tłomaczenie zjawiska powyższego na zasa-
dzie fizyologieznćj. (Tamże, str. 117—120).

Tętniak przewłoczny serea (aneurysma cordis
chronicum). (Tamże, 1878, str. 14—16).

Ueber die systolisehe Einziehung der Intercostal-
riiume. (Archiv Virchowa, T. LXX. zeszyt 3). .

Choroby serca i tętnice w zarysie. Kraków, druk.
Pobudkiewicza, 1879, w 4-ce, k. nl. 4, str. 137, nl. 3.
(Wydanie Stowarzyszenia do wydawnietwa dzieł le-
karskich w Krakowie).

O tak zwanym nierównoczesnym skurezu komór
sercowych Leyden'a. Rzecz czytana na posiedzeniu
sekcyi lwowskićj Tow. lek. galie. (Kronika lekarska,
1880, Nr. 5, 6». Oeenę podał St. Smoleński w Przegl.
lek., 1880, Nr. 19.
O czynności mięśni brodawkowych serca. (Dwutyg.

med. publ., 1880).

Przypadek zwężenia tętniey płucnćj. (Rzecz miana
na ILI Zjeździe lekarzy i przyrodników polskich
w Krakowie d. 21 lipea 1881 r. (Przeg]. lek., 1881,
Nr. 36).
O papainie (Kosmos, 1882, str. 161).

w Przegl. lek., 1882, Nr. 38).
Choroby serca i wielkich pni naczyniowych, skre-

$lił wedle dzisiejszego stanu nauki... prymaryusż
szpitala powszechnego we Lwowie. Warszawa, wy-
dawnietwo Gazety lekarskićj, druk. K. Kowalew-
skiego, 1884, w 8-ce, str. II, II, 384 i 1 nl.

Wiebers Joan, Frid. (Posnaniensis).
Nonnula de prima formatione cohibita. Berolini,

typis Jordamiensis, 1828, w 8-ce, str. 31, 1 tabl.
Diss. inaug.

Wiebers |. F. (Vilna Polonus).
Diserimen inter febrem  pituitosam et biliosam.

Goettingae, 1789, w 4-ce. Diss. inaug.

Wieczorek August, ur. 16 września 1846
roku w Sycowie, ukończywszy gimna-
zyum w Wrocławiu, zajmował się po-
czątkowo (1866—7) kupiectwem, następnie
zapisał się na wydział lekarski uniwersyte-
tu w Gryfii; 1870 r. uczestniczył w wojnie
francuzko-pruskićj, stopień doktora medy-
cyny uzyskał w Gryfii 1871 r.
Ueber die freiwilligen Nabelblutungen der Neuge-

borenen. Greifswald, Druk von Fr. Flasehe, 1871,
w 8-ce, str. 31. .

SŁOWN. LEK. POL.

(Tamże,

Treść
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Wieczorek Roman, rodemzRogoźnaw Ks.
Poznańskióćm, stopień doktora medycyny
uzyskał w Wrocławiu 19 marca 1869 r.

Zur Resection des Ellenbogengelenks. Breslau,
Lindner, 1869, w 8-ce, str. 35. Diss. inaug.

Wieczorkowski Mikołaj, promowany do
stopnia doktora medycyny w Krakowie,
d. 14 maja 1888 r., był tamże następnie
adjunktem przy katedrze anatomii i fizyo-
logii. R. 1845 został lekarzem rządowym.
miasta Szczuczyna.
De morbo maculoso haemorrhagico Werlhofii. Qra--

coviae, typis D. E. Friedlein, 1888, w 8-ce, str. III,
40. Diss. inaug.
De linguae semiotice nec non de amplifiacatione

ejusdem. Kraków, 1839, w 8-ce, str. 72.

Wiehl Chrystian  Balthazar, rodem
z Herzberga na Szląsku, promowany w Er-
furcie 1703 r., praktykował w Narwie
w czasie moru, zkąd wezwany przez księ-
cia Menżykowa na lekarza nadwornego,
171811719 r. bawił w Petersburgu. W r.
1720 osiadł w Toruniu, gdzie został fizy-
kiem miasta. Wydał:

Serutinium apostematis ventrieuli in puella novem
annorum observati. Erfordiae, 1708.

Eine wohlgemeinte Nachricht von dieser Thorni-
schen Pest, 1709, w 8-ce, 4 ark, druku.

Por. Richter: Geschichte der Mediein in Russland
III, 153. Gąsiorowski: II, 199. Zerneke: Kron. m.
Torunia 423.

* Wiel Józef.
Dietetyczne leczenie chorób w żołądku. Przekład

dzieła: Tisch fiir Magenkranke, Karlsbad, 1876.
Warszawa, druk. Gaz. lek., 1577, w 8-ce, str.
III, 54. . ś :

z Wieliczki Mikołaj, ur. 1490 r., stopnie
filozoficzne uzyskał w Krakowie 1508 i 1513
roku; ukończywszy nauki lekarskie w Bo-
nonii, 1518 r. wcielony do wydziału lekar-
skiego akademii krakowskićj, wykładał
nauki lekarskie, ciesząc się obszerną prak-
tyką. Był także rajcą m. Krakowa. Um.
5 lipca 1559 r.

Por. Roczn. wyd. lek. III, 444. Muczkowski: Lib.
a 130. Grabowski: Staroż. wiad. o Krakowie

Wiemuth Ludwik, z Wołynia.
O sposobie D-ra Dropsego stosowania elektrycz-

ności z powodu wydanego dziełka w r. 1860 w Pa-
ryżu „De Feleetrisation gónćralisće* par le doeteur Ni-
velet. (Tyg. lek., 1861, Nr. 16).

Wieniawski Tadeusz, ur. w Lublinie w r.
1/93,1 tamże nauki początkowe i średnie
pobierał u ks. Pijarów, w medycynie
kształcił się w uniwersytecie warszawskim
(1816 — 1826). W r. 1831 opuścił kraj ro-
dzinny i przebywał przez lat kilka w Niem-
czech, powróciwszy trudnił się wykonaw-
stwem lekarskióm w Szczebrzeszynie i Lu-
blinie, nakoniec osiadł w Warszawie będąc
już zgrzybiałym starcem, i tu zmarł w czer-
wou w r. 1884, W. był ojcem znanych mu-
zyków Józefa i Henryka Wieniawskich,

35
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Jak chorobę robaków w teraźniejszym stanie nau-

ki uważać można. (Tyg. lek., 1847, Nr. 15, 18).

'Febry zimowe w roku bieżącym. (Tamże, 1847,

Nr. 22).
Uwagi lekarskie nad chorobamiw szpitalu Szeze-

brzeszyńskim w r. 1847. (Tamże, 1848, Nr. 17, 18,

20). z
Ważniejsze spostrzeżeniazebrane w szpitalu Szcze-

brzeszyńskim w r. 1848. (Tamże, 1849, Nr. 8, 10)

O ceholerze. (Tamże, 1849, Nr. 10).

Ważniejsze spostrzeżenia zebrane w r. 1849 w szpi-

talu Szczebrzeszyńskim. Szkarlatyna, — Abscessus

pelveos puerperalis—Periostitis eranii. (Tyg. lek.,

1850. Nr.9). Neuralgia nervi trigemini, Zastosowanie

chloroformu.—Paraliż (Tamże, 1850, Nr 11). Slepo-

ta po tyfusie. Suchoty płuene, skuteczność kre0z0-

tu.— Lymphitis chroniea faciei.—Rheumatismus chro-

niecus. (Tamże, 1850, Nr. 14).
Choroby pan: jące w r. 1850 w okolicach Szeze-

brzeszyna. (Tamże, 1851, Nr. 22). r

* Wiener Salomon.
De trichomate. Vratislaviae, typis Leopoldi Freund,

1845, w 8-ce, str. 31. Diss. inaug. |

Wienkowski.
Ein Fall von einer rani ębiastateh (Wien.

med. Wochenschr., 1871, Nr. 33).

Ueber das Verhalten der in den Darmentleerun-

gen der Cholerakranken enthaltenen Pilze gegen

Kalihypermanganicum und Chinin. (Tamże, 1873,
Nr. 40).

Wierciński Stefan.
Opisanje epidemiczeskoj cholery, bywszej w g.

Wiłkomirie i ujezdie jego, lietom 1871 g. (Protokoły

Imp. wil. med. obszczest., 1872, str. 63—70).

Wierzbowski Grzegorz.
Dissertatio inauguralis physieo - chemieo - medica

de oxygenio. Viennae, typis Schmidt, 1815, w 8-ce,

"str. 50.
Wierzchowski Stanisław.
De hypochondria et hysteria. Vindobonae, typis

Ueberreutter, 1841, w 8-ce, str. 28. Diss. inaug.

Tężee gośćcowy z następną płonieą prosówkową.
(Przegl. lek., 1862, Nr. 18).

Wierzyński, lekarz używający wielkićj
wziętości w Krakowie za panowania Stani-
nisława Augusta.

Por. Bibl. warsz. Zesz. 191, str. 278.

Wiesener Krzysztofor, doktór filozofii
i medycyny, od r. 1647 lekarz przy dworze
Władysława IV. Miał pozwolenie założe-
nia apteki prywatnój i kształcenia w nićj
farmaceutów. ż

Por. Metr. kor. ks. 189, str. 578. Świeżawski

sat" Materyały do dziejów farmacyi 1882,

s18:
Wiesiolek Józef Emilian, ur. 1831 roku

w górnym. Szlązku, do gimnazyum uczęsz-
czał w Gliwicach, medycyny słuchał od r.
1851 w Wrocławiu.
De cicatrieum forma in superficie externa cutis

eorporis humani. Vratislaviae, typ. Henrici Lindner,

1855, w 8-ce, str. 80. Diss. inaug.

Wiewiórkowski Artur Fryderyk, ur. 1841
roku w Olsztynku w Prussach książę-

cych, nauki gimnazyalne pobierał w Kró-

lewcu i tamże przykładał się od r. 1862 do

medycyny, dyplom doktorski otrzymał 18

czerwca 1866 r.

Wiener—Wilczek.

De cholerae asiaticae pathologia et therapia. Re-
giomonti, typ. acad. Dalkowskianis, 1866, w 8-ce,
str. 30. Diss. inaug.

Wigura Józef.
Przypadek drgawek porodowych bez białkomo-

czu. (Gaz. lek., 1681. str. 491—494).
Kilka spostrzeżeń nad działaniem przetworów ar-

senowych. (Medycyna, 1882, Nr. 22).

Wikszemski Adam, rodem z Wilna, nauki
początkowe i średnie pobierał w rodzin-
nóm mieście, do nauk lekarskich przykła-
dał się w Dorpacie, gdzie złożywszy egza-
men, po obronie rozprawy, otrzymał sto-
pień doktora medycyny w r. 1875 i zaraz
zamianowanym został prosektorem przy
katedrze anatomii opisowój, na tóm stano-
wisku dotąd pozostaje.

Beitrige zur Kenntniss der giftigen Wirkung des

Wasserschierlings. Dorpat, 1875. Diss. inaug.
Eine Modification der von Pausch empfohlenen

kalten Injection mit Kleistermasse. (His'und Brau-
nes Arch., 1880, str. 232).

Wikszemski Stanisław, ur. 1807 r.. ukoń-

czywszy początkowe nauki u bazylianów

w Owruczu i u pijarów w Międzyrzeczu

koreckim, w r. 1828 wstąpił do zgromadze-

nia ks. pijarów w Lubaszowie, skąd wy-

słany do uniwersytetu wileńskiego po

4-ro letnich studyach 1831 r. pozyskał sto-

pień kandydata filozofii i przez dwa lata

był nauczycielem języka łacińskiego i fran-

euzkiego w kollegium pijarskim w Wiłko-

mierzu. W r. 1838 nie mając wyższych

święceń kaplańskich, wstąpił do akademii

medyko-chirurgicznój wileńskićj a r. 1838
otrzymał stopień lekarza klasy 1-ćj. Dwa

lata następne zajmował się praktyką pry-

watną w Petersburgu. Odbywszy wyciecz-

kę naukową za granicę 1840 r., osiadł

w Wilnie, gdzie pomimo obszerućj prakty-

*ki, brał chętny udział w obowiązkach oby-

watelskich. Był sekretarzem, a późnićj wi-

ceprezesem towarzystwa lekarskiego wi-

leńskiego, przez 25 lat lekarzem szpitala

św. Jakuba, 12 lat lekarzem miejscowego

gimnazyum. Umarł 9 stycznia KOLO E=>

Wiktor Jan Karol, współczesny lekarz
w Rozwadowie nad Sanem. A

Z kliniki lekarskićj prof. Korezyńskiego w Kra-

kowie. Kilka przypadków moezówki (diabetes melli-

tus) z szezególnóm uwzględnieniem leczenia. (Me-

dycyna, 1877, Nr. 9, 10, 12—14).
Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. M. Ziemkie-

wieza, 1877, w 8-ce, str. 28.

O wartości szezepienia ospy. (Gaz. lek., 1881, str.

1035—1042, 1057—1065).
* Wilburg.
Wprowadzenie ziemianina do poznania i leczenia

chorób bydła i owiec tudzież wypis lekarstwa z do-

datkiem materyi medyczućj i wyłożeniem na polskie

niektórych lekarstw, przełożone z niemieckiego. Kra-

ków, w 8-ce.

Wilczek Benedykt, naukom lekarskim

oddawał się w Padwie około 1678 r.; w r.

-1688 był obrany rajcą lwowskim.



.
Wilczek—Wilczkowski.

Por. Zubrzyeki: 442. Muczkowski: Lib. promot.
343, 344. j

Wilczek Jan, doktór filozofii i medycyny,
naak lekarskich słuchał w Pradze czeskiój,
następnie praktykował na Litwie, był le-
karzem nadwornym Stanisława Augusta.
De utero retroflexo, morbo gravidis perniciośo.

Pragae, 1777. Diss. inaug.
Casus peeuliaris historia. Vilnae, 1783, w 8-ce,

str. 16, 2 tabl. (w żołądku kobiety znalazł 2 funty
i12łutów różnych przedmiotów kruszeowych).

Por. Adamowicz: Protok. wil. med. obszez., 1872,
str. 84.

Wilczek Robert, ur. 1858 r. w Rosen na
Szlązku, medycyny słuchał od r. 1875
w Wrocławiu, następnie (1876) w Gryfii,
gdzie 1879 r. stopień doktora medycyny
uzyskał.
Ueber einseitige, fortschreitende Gresichtsatrophie

(Hemiatrophia facialis progressiva). Greifswald,
Car] Sell, 1879, w 8-ee, str. 30. Diss. inaug.

Wilczewski Antoni, ur. w Bydgoszczy
1814 r., do medycyny przykładał się od r.
1638 w Wrocławiu, następnie w Berlinie
1836—7. ;
De eoliea saturnina. Berolini, typ. Sittenfeld,

1837, w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.

Wilczewski Karol, brat poprzedzającego,
ur. w Bydgoszczy 1816 roku, gimnazyum
ukończył w rodzinnóm mieście, nauk le-
karskich słuchał (od 1833) w Wrocławiu,
następnie 1887 r. w Berlinie.
De cerebro cyprini cearpionis, fragmentum com"

mentationis ab univ. liter. Vratisl. praemio ornatae:,
Berolini, typ. Julii Sittenield, 1837, w 8-ce, str. 36,
1 tabl. Diss. inaug.

Wilczewski Paweł, syn lekarza z Malbor-
ga, ur. 1845 r., do medycyny przykładał się
od 1866 r. w Wrocławiu.

Uniersuchungen iiber den Bau der Magendriisen
der Vógel. Breslau, Druk von O. H. Storch und Comp.,
1870, w 8-ce, str. 30.

Wilczewski Waleryan, ur. we wsi Sienna
w powiecie nowogrodzkim guberni miń-
skićj, nauki średnie pobierał w Nowogród-
kui Słucku; r. 1856 wstąpił na wydział
medyczny uniwersytetu kijowskiegoiukoń-
czywszy takowy ze stopniem lekarza 1862
roku, początkowo zajmował się praktyką
lekarską w Słonimie, w guberni grodzień-
skiej. W końcu r. 1863 z rozkazu wyższój
władzy zmuszony do zamieszkania w Ufie,
po9-iu miesięcznym tamże pobycie powrócił
doGrodna. W krótcejednakże zesłany został
powtórnie do Minusińska, w guberni jeni-
sejskićj, zkąd w połowie 1869 r. przeniósł
się do miasta powiatowego Ńpask, w gu-
berni tambowskićj, a w cztery miesiące pó-
źnićj przybył do Warszawy, i ztąd w r. 1870
udał się do Błaszek, w guberni kaliskiój;
następnie po trzech latach osiedlił się osta-
tecznie w Kaliszu, gdzie mianowany został
lekarzem przy szpitalu św. Trójcy i gdzie
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dotąd trudni się wykonawstwem  lekar-
skióm.

Ostry gościec stawów i ospa czarna. Zastosowa-
nie salieylanu sodu bez skutku. Śmierć. (Gaz. lek.,
T. XXI, 1876, str. 193—197).
Odwrotne półożenie organów wewnętrznych (si-

tus A viscerum. (Tamże, T. XXV, 1878,
str. 9).

Wilczkowski Witalis Piotr, ur. w War-
szawie 28 kwietnia 1830 r., do gimnazyum
uczęszczał w rodzinnóm mieście; w r. 1645
zapisał się na wydział lekarski uniwersy-
tetu w Charkowie i ukończył takowy 1850
„roku ze stopniem lekarza (cum eximia lau-
de). Jako stypendysta, obowiązany pozo-
stawać do r. 1858 w służbie rządowej, prze-
był te lata przy marynarce rosyjskiej;
1858 — 1856 r. znajdował się w podróży
na około świata na fregacie „Aurora,*
W r. 1852 osiągnął stopień doktora medy-
cyny. Po odbytój w r. 1858 wycieczce nau-
kowój po Europie, osiedlił się w Warsza-
„wie, gdzie tegoż samego roku mianowanym
został nauczycielem szkoły felczerów cy-
wilnych, w r. 1867 postąpił na starszego
nauczyciela i zarazem zarządzającego tąż
szkołąi na tóm stanowisku aż do obecnój
chwili pozostaje. W r. 1859 został ordyna-
torem honorowym. przy szpitalu św. Ducha
itłomaczem przy Radzie lekarskićj Kró-
lestwa Polskiego, a w r. 1861 trzymającym
pióro przy komitecie do organizacyi służby
cywilno-lekarskićj w Królestwie Polskićm.
W r. 1867 ze zwinięciem Rady lekarskiej
Królestwa Polskiego, spadł z etatu i ze
wszystkich zajmowanych przy nićj urzę-
dów, porzuciwszy już poprzednio dla li-
"eznych zajęć, ordynatorstwa w szpitalu św.
Ducha.
De morbo marino. Petropeli, typ.

1852, w 8-ce, str. 56 Diss. inaug.
Chirurgia niższa dla użytku felezerów ułożona,

wydana z upoważnienia Rady lek. Król. Pols. War-
szawa, nakł. autora, druk. K. Kowalewskiego, 1862,
w 8-0e, str. 123. ;

Toż, wydanie drugie poprawne i pomnożone.
Sak G. Hermansztadt, 1874, w 8-ce, str.
124.
Nauka o nawiązka:h (Desmurgia), dla użytku

felczerów ułożona, wydana z upoważnienia Rady lek.
* Król. Polsk. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego,
1862, w 8-ce, str. II, II, 48. , h

Toż. wydanie drugie poprawne i pomnożone.
Warszawa, G. Hermansztadt, 1874, w 5-ce, str. 48.
Krótki rys anatomii opisowój dla użytku felcze-

rów ułożony, wydany z upoważnienia Rady lek.
Krój. Polsk. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego
1862,w 8-ce, str. 100.

Toż, wydanie dragie, poprawione i pomnożone.
a RZ G. Herniansztadt, 1874, w 8-ce, str.
100.
Przewodnik do pielęgnowania chorych. Warsza-

WA, e; druk. rządowój, 1863, w 8-ce, str. 101,
iu, 2.
Towarzystwa lekarskie rosyjskie. Sprawozdanie

z ich prac. (Pam. tow. lek. warsz., „L. I4V, 1806,
str. 61).

Jacob. Frey,

35*
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Oprócz prac powyższych podawał w „Ozytelni nie- -

dzielnój za r. 1863 — 4, małe artykuły hygieniczne

jak: sposób oczyszczania wody za pomocą ałunowa-

nia, wiadomości o pielęgnowaniu chorych i ranio-

nych etc. - >

Z prac niedrukowanych znajdujących się w archi-

wum po b. Radzie lek. Król. Polsk. z pod jego pióra

wyszły: arty kuły administracyjno-lekarskie doty-

czące organizacyi służby cywilno-lekarskiój, instruk-

cyl lekarskićj do spisu wojskowego i projekt usta-

wy dla szkoły felezerów.

Wilczkowski Mikołaj.
De entropio, triehiasi et distichiasi animadver-

. siones. Dorpati, Livon, typ. Schiinmann, 1848, w 8-ce,

str. 89. Diss. inaug.

Wilczyński Kazimierz,
dycyny.

Jakiemi częściami gęby w ogóle, a języka w Szcze-

gólności potrafimy rozpoznać smak niektórych istot.

(Przegl. lek., 1875, Ni. 7, 8).

Wilczyński Władysław, z Wielunia.
Słówko o potrzebie u nas lekarzy gminowych.

(Gaz. lek., T. III, 1867, str. 26—29). ©

Teorya jestestw organicznych J. Śniadeckiego

w obee pojęć ówczesnych. (Gaz, lek., T. XII, 1872,

str. 93—103, 116—122).
Wildenberg (Cinguliarus) (Aurimontanus)

Hieronim, ur. 1465r. w Goldbergu na Szląz-

ku, 1511 r. w Wittenbergu uzyskał stopień

doktora medycyny, w r. 1515 został powo-

łany na fizyka m. Torunia i obowiązki te

spełniał przez lat 48 to jest do śmierci,

która nastąpiła 30 września1558r. W mie-

ście rodzinnóm wystawiono mu nagrobek,

na którym wysławiony jest jako teolog,

filozof i lekarz.
Epitome philosophiae rationalis et moralis. Seho-

lia in Aristotelis octo physieorum et in libros de

eoelo, de meteoris et de anima. Basileae, Oporinus.

Totius rationalis philosophiae in dialecticam Avi-

stotelis epitome. In usum juyentutis gymnasii Cul-

mensis conseripta. Cracoviae, H. Vietor, 1547,

w 8-08.
Totius naturalis philosophiae in phisicamAristo-

telis epitome, b. m. dr. 1548, w 8-ce.

Totius philosophiae humanae in tres partes nempe

in rationalem, naturalem et moralem digestio eorun-

demque partium lueulentissima deseriptio. Lugduni,

1562, w 8-ce, str. 36 i 8.
"Toż, Basileae, 1562, w 8-ce, str. 392.

Por. Zerneke: 108.

Wildenberg Wilhelm, w r. 1541 został

naznaczony fizykiem m, Torunia.
Por. Zerneke: Kronika 127.

Wilhelm, braciszek jezuicki, z apteka-

rza zakonnego stał się wsławionym leka-

rzem, szczególnićj przez kobiety był lubia-

ny. Jego przepis na ból głowy oraz plaster

skuteczny na wszystkie choroby długi czas

uchodziły za leki cudowne. Bawiłna dwo-

rze Stefana Batorego 1 pobierał, jako chi-

rurg, rocznój pensy! złp. sto (1216 gr. 20)

i strawnego tygodniowo złp. 2.
Por. Siarczyński: II, 809. Gołębiowski: Domy

i dwory 192. Gąsiorowski: II, 190. Święcki: Histo-

rycz. pamięt. II, 208.

kandydat me-”

Wilezkowski—Winkler.

Wilkomirski Hipolit.
De rationibus, quibus diarthroses contiguae, ob

diversam earum structuram anatomicam, movean-

tur et luxentur. Chareoviae, typ. univers., 1854,

w 8-ce. Diss. inaug.
Chiloplastiea. Charków, 1868, w 8-ce.

Wilkowski Kacper, lekarz lubelski i przy-
boczny ks. Mikołaja Radziwiłła, powróciw-
szy z aryanizmu na łono kościoła katolic-
kiego, przyjął stan duchowny. Znany jest
z dwóch dzieł treści religijnój.
Przyczyny nawrócenia do wiary powszechney od

Sekt Nowokrzezeńców Samosateńskich Kaspra Wil-

kowskiego medyka lubelskiego. Wilno, na: ładem

y pracą samego K. W., 1583, w 4ce, str. 155, 93

i 2 k. regestru. Przypisane po łacinie Królowi Ste-
famowi.

Antidotum albo lekarstwo na odtręt od Ewange-

lików pana Kaspra Wilkowskiego, medyka lubel-

skiego, po wyjściu jego od sekty Nowokrzezeńskiey.
Przy którym są roztrząsane przyczyny odtrącenia

się iego od Ewangelików a utwierdzenia w kościele

Rzymskim, w ksiąszkach jego niedawno wydanych
opisane, y pokazuje się słuszneli były, czylinie,
b..r. m. i dr., w 4-ce, k. nl. 4, 1. 83, druk goeki.

Por. Siarczyński: II, 309. Juszyński: II, 328.

* Willichius Jodocus, ur. wResselwWar-
mii, był profesorem medycyny we Frank-
furcie nad Odrą. Przybywszy do Krakowa
zwiedził saliny Wieliczki i Bochni opisując
je następnie.
De salinis erącoviensibus observatio.

Vietor, 1548. Ded. Sev. Bonero.
Toż, wydał Broscyusz. Gdańsk, apud G. For-

sterum, 1645, w 8-ce, 40 str. nl. i Mieler w swym

zbiorze I, 775.
Urinarum probationes illustratae seholiis medicis

Hieronymi Reusneri. Basileae, 1582, w 8-ce.
Toż,Amstelodami, 1650, w 8 ce.

* Willie Jacob, doktór nadworny cesarza
rosyjskiego.

Chirurgia obozowa (przerobiona) przez Tomoro-

wieza, sztabslekarza pułku 7 piechoty liniow.wojsk

Król. Pols. Warszawa, Zawadzki i Węcki, 1816,

w 8-ce, str. XV, 95. (Dodatki brane z Chirurgii Ra-

vatona (1786 po francuzku) i Szymkiewicza (1806).

z Wilna Bonawentura, lekarz stopień ba-
kałarza nn. wyzwolonych uzyskał w Kra-
kowie 1541 r. E

Por. Oettinger:... 1%9

Wilson Wilhelm.
O wodach mineralno - żelaznych w Sławinku pod

Lublinem. (Tyg. lek., 1859, Nr. 21).

Winawer F., spółczesny lekarz war-
szawski.

Przypadek pęknięcia naczyniówki, (Gaz. lek., T.

IL. 1882, Nr. 40).
Wrzód dyfterytyczny łącznicy. (Tamże, 1883, Nr.

29).
* Winkler Edward.
Flora lekarska ezyli opisanie cech rodzajowych

wszelkich roślin w medycynie używanych przekład

z niemieckiego $. Pisulewskiego magistra filozofii ete.

Poszytów 12. Warszawa, Merzbach, 1852, w 4-ce,

str. 157 tekstu i rycin kolorowanych 270.

Winkier Franciszek Nepomucen, ur. w Po-

znaniu 1842 r., do gimnazyum uczęszezał

w rodzinnóm mieście do nauk lekarskich
przykładał się od r. 1861 w Berlinie.

Oracoviae,



Winkler—Wisłocki.

De cordis ventriculorum anatomia. Berolini, 1865,
w 8-ce, str. 52. Diss. inaug,

Winkler Karol Ludwik Otto, ur. 1839 r.
w Poznańskióm, szkoły ukończył w Cyli-
chowie, medycyny słuchał od roku 1857
w Berlinie.
De resectionibus artuum in bello faetis atque fa-

ciendis. Berolini, Gustaw Lange, 1861, w $8-ce,
str. 32.
O zapaleniu epidemieznóm opon mózgowo-rdze-

niowych. (Meningitis cerebro - spinalis epidemica).
(Tyg. lek., 1865, Nr. 14, 15).

Winklewski Aleksander, ur. 1632 roku
w Grudziążu, ukończywszy gimnazyum
chełmińskie, zapisał się r. 1854 na wydział
teologii katoliekićj wszechnicy wrocław-
skićj; w rok późnićj przerzucił się do nauk
lekarskich a r. 1861 dyplom doktora me-
dycyny otrzymał. Podezas studyów uni-
wersyteckich, krom medycyny zajmował
się gorliwie dziejami i literaturą ojczystą,
nie stłumił w sobie popędu ku poezyi, mu-
zyce i sztukom pięknym: był członkiem
czynnym towarzystwa literacko-słowiań-
skiego w Wrocławiu, dyrektorem chóru
męzkiego, członkiem akademii śpiewu. Z0-
stawszy lekarzem, blizko dwa lata ordyno-
wał w Zakładzie obłąkanych w Kowanów-
ku, późnićj czynnym był w Berlinie w cza-
sie epidemicznie panującćj ospy. W r. 1866
niósł pomoc cholerą dotkniętym w Wro-
cławiu. W tym czasie powołano go do
urządzenia szpitala cholerycznego na wsi
pod Wrocławiem. Następne kilka lat spę-
dził jako lekarz i bibliotekarz w domu hr.
Pusłowskiego, w gubernii grodzieńskićj.
Od połowy r. 1883 objął ster lekarski Za-
kładu w Kowanówku.
De ligatura in continuatione arteriae cirecumsuta.

Vratislaviae, typ. Neumann, 1861, w 8-ce, str. 20,
1 tabl.

Przełożył na niemiecki i wydał:
, Monachomachię Krasiekiego wraz z komentarzami
i życiorysem autora.

Oprócz powyższego, dokonał przekładów i innych
poezyj polskich, lecz z tych wyszła tylko czwarta
część Sobótki Goszczyńskiego, cała zaś Sobótka,
Zamek Kaniowski, Oda Goszczyńskiego; Balladyna
Słowackiego; Irydion Krasińskiego; Kirgiz Zieliń-
skiego; kilka ułamków z Pana Tadeusza Miekiewi-
cza pozostają dotąd w rękopisie.
Wizerunek jego i życiorys skreślony przez A. Płu-

ga umieściły Kłosy, T. XXXIII, Nr. 839.

Winnicki August Paweł, ur. 1789 roku
w Warszawie, ukończywszy liceum, zajmo-
wał się farmacyą i w Krakowie stopień
magistra farmacyi osiągnął, od r. 1814 me-
dycyny uczył się w Berlinie.
Dę eatarrho et coryza. Berolini, formis Krausia-

nis, 1821, w 8-ee, str. 30. Diss. inaug.
Winnicki Franciszek, ur. w Warszawie

1 grudnia 1838 r., początkowe nauki pobie-
rał w gimnazyum gubernialnóm warszaw-
skióm, medycyny od r. 1859 sluchał w aka-
demii lekarskiój a następnie w Szkole Głó-
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wnój do r. 1864, w którym stopień nauko-
wy lekarza uzyskał. Umarł w Warszawie
16 sierpnia 1866 r. Zostawił w rękopiśmie
przekład nauki o chorobach dzieci D-ra
Bouchat oraz części dzieła Niemeyer'a.

Winniekl Władysław.
Przypadek złośliwego zapalenia okostni (periosti-

tis acuta, septica); posocznica ostra (septicaemia
acuta); śmierć. (Medycyna, 1874, Nr. 85).

Winnicki Jan, ur. w Brzeźni w obwodzie
Ozernikowskim r. 1847, nauki gimnazyalne
pobierał w Poznaniu, Głogowie, Gnieźnie
i Szremie, lekarskie od r. 1869 w Gryfii,
gdzie 4 sierpnia 1873 r. stopień doktora
medycyny uzyskał.
Ueber die Enstehung von Darm-Krankheiten nach

Verschlucken inficirender sputa. Greifswald, Druck
Fr. Hache, 1878, w 8-ce, str. 27.

Wino toniczno-pożywcze Bugeaud'a z chininą i ka-

kao uznane przez akademią medyczną w New- Yorku.
Paryż, E. Martinet, w 12-ce, str. 32.

Wiorogórski Jan Nepomucen, ur. 1812 r.
w Ostrowiu w Galicyi, do gimnazyum

uczęszczał w Stanisławowie a następnie do

szkoły XX. Pijarów w Warszawie, którą
d. 28 lipca 1880 r. ukończył, nauce lekar-
skiej oddawał się w Warszawie (od r. 1830)
Berlinie i Halli, w r. 1837 otrzymał w Ber-

linie stopień doktora medycyny i chirurgii.

Po powrocie do kraju i po złożeniu powtór-

nego egzamenu udzielono mu stopień leka-
rza klasy II. Zajmował się wykonawstwem

lekarskióm w Raciąż a następnie w Wy-

szogrodzie, zkąd po 27 latach pracy prze-
niósł się do Warszawy, gdzie zmarł d. 5
kwietnia 1869 r.
De diabete mellito. Berolini, Friedland, 1837,

w 8-ce, str. 28. Diss. inaug.
Medycyna i moda. (Tyg. lek., 1866, Nr. 9).

Wirmański Józef, ur. w Krakowie d. 29

stycznia 1809 r., w r. 1825 ukończywszy

gimnazyum św. Anny wstąpił na wydział

lekarski uniwersytetu Jagiellońskiego, w r.

1859 przeniósł się do Berlina i tamże w r.
1831 dyplom doktorski pozyskał.
De eranii trepanatione. Berolini, typ. Nietsch,

1831, w 8-cee, str. 28. Diss, inaug.
O zatruciach i Śmierei pozornój, o sposobach ra-

towania w owych zdarzeniach podług M.P. Orfilla,

lek. nadw. kr. fran. it, d. tudzież o oparzeniuifał-
szowaniu win, przerobione i zastosowane do użytku

publicznego przez... Warszawa, 1841. (rękopism).

Wisłocki Teofil, ur. w Tymbarku w Ga-
licyi 1815 r., nauki gimnazyalne ukończył
w Sączu, a wydział filozoficzny we Lwo-
wie, w medycynie kształcił się we Liwowie
iw Berlinie, i tu 1844r. stopień doktora
medycyny uzyskał. Następnie doskonalił
się w naukach lekarskich w Niemczech

iwe Francyi (dłuższy czas przebywając
w Strassburgu i w Paryżu), wrócił 1848

roku do Galicyi, gdzie do 1850 r. prywat-
nój oddawał się praktyce. W r. 1850 udał
się do Wiednia w celu ubiegania się o ka-
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tedrę w Krakowie. W r. 1851 został mia-
nowany asystentem anatomii patologicz-
nój przy wszechnicy wiedeńskićj i obowiąz-
ki te spełniał do 1854 r. W r. 1856 wrócił
do Lwowa i zajmował się praktyką lekar-
ską tamże aż do powołania go na katedrę
anatomii patologicznój w akademii medy-
czno-chirurgicznój warszawskićj. W Szkole
Głównój wykładał medycynę sądową i po-
lieyą lekarską; w uniwersytecie był profe-
sorem tego ostatniego przedmiotu i hygie-
ny. Umarł 8 października 1881 r. Wspo-
„mnienie pośmiertne o Wisłockim napisał
profesor łuczkiewicz w Kłosach 1881, T.
XRZAH-Nr.- 051
De encephalalgiae speciebus. Berolini, typ. Nie-

tackianis, 1884, w 8-ee, str. 32. Diss. inaug.
Repetitorium der Pharmacognosie und Pharma-

cologie. Wien, Sallmayer, 1858, w 12-ee, str. LV
i 316.
Compendium der pathologischen Anatomie'als An-

leitung zum Selbstudium bearbeitet. Wien, J. F.
Gress, 1853, w 8-ce, str. VIII, 4/3.
Der russisch-tiirkische Kriegssehauplatz topogra-

fisch und strategisch beleuchtet. Wien, Druek Wal-
lischausen, 1854, w 8-ce, str. 82, z mapą fol.

Machtstellung und Streitkraft der im gegenwarti-
gen europiisch - orientalischen Kampfe betheiligten
Staaten. Wien, druck und Verlag L. Sommer, 1854,
w 8-ce, str. 1639, 3 mapy.

Świt. Dziennik poświęcony polityce, przemysłowi
i literaturze. Lwów, R. IilI, 1856 1857. Redaktor
naczelny Dr T. Wisłoeki, wydawca E. Winiarz.
(Zaczął wychodzić od 1 października 1856 r., prze-
stał 30 kwietnia 1857 r.).
Wstęp do wykładu patologii ogólnćj, odczytany

przez prof. W... d. 10 lutego 1859 r. w €ees. królew.
akademii medyko-chirurgicznćj. (Tyg. lek., 1859, Nr.
7, 9—11).
"Toż, w osobn. odb, str. 36.
O kąpielach pod względem hygienicznym. (Krótkie

sprawozdanie z czynności ces. król. warsz. r.edyko-
chirurgicznój akademii w ciągu pierwszych trzech
lat jój istnienia. Warszawa, 1861, w 4-ce), str. 16.
O szkodliwości czerwonego barwnika tkan'n w uży-

ciu będących, zwanego fuksyną. (Gaz. lek., T. I,
1866, str. 81- 85).
Qzy zapalenie płue powodujące śmierć, było na=

stępstwem obicia lub nie? Zdanie sądowo-lekarskie.
(Tamże, str. 341—347, 358—2360).

Dzieciobójstwo czy niebytność czynu kary godne-
go—krytyka (ob. Wygrzywalski). (Tamże, T. III,
1867, str. 302—307).

Toksykologia. Podręcznik obrokiony według dzie-
ła d-ra med. teologii i fil. A. Husemanna, z uwzglę-
dnieniem innych ważniejszych autorów w tym przed-
miocie, jak Taylor, Tardieu, Sonnenschein i inni, oraz
najnowszego postępu tćj nauki, część ogólna. War-
szawa, druk. Gazety polskiej, 1870, w 8-ce, str. 256.
(Bibl. umiej, lek.).
O dostoinstwie sudiebno-miedicinskoj ekspiertizy

w ugołownom sudoproizwodstwie. Warszawa. 1872,
Rokitański K. biografia. (Gaz. lek., T. XXV, 1878,

str.39—40, 47—48, 54—50).
O leczeniu chorób (piersiowych) za pomocą sztucz-

nego powietrza. (Tamże, T. XXVIII, 1880, str. 41—
43, 61-63, 81—83, 101—103, 121—128, 131—133,
141—148, 235—287. (l. XXIX, 1830, str. 99--101,
131—132, 147—149, 155—150). ;

Wisłocki Jan, syn poprzedzającego, obe-
enie lekarz praktyczny w Łodzi.

Wisłocki—Wiszniewski.

O nieczułości rdzenia kręgowego na bodźce elek-
tryczne. (Gaz. lek., T. III, 1867, str. 205—208).
O leczeniu cierpień reumatycznych w Ciechocin-

ku, (Tamże, T. XXVIII, 1880, str. 193—195, 204
do 208). ;

Chinina w kokluszu. (Tamże, 1882, Nr. 22).
Qo znaczy leczyć się. (Dziennik Łódzki, 1884,

Nr. 20).
Dwa przypadki wrodzonego niezupełnego Zaro-
SŁ poehwy u rodzących. (Gaz. lek., 1884, str.
138).

Toż, w osobn. odb., w 8-ce, str. 4.

Wiśniewski Kazimierz, ur. w Żelaźnie pod
Nakłem w W. Ks. Poznańskićm 1828 r.,
do gimnazyum uczęszczał w Trzemesznie,
stopień doktora medycyny osiągnął w Gry-
fii 1852 r.
1873 r.
De pseudoplasmatum in articulatione genu obvio-

rum diagnosi. Gryphiae, typ. Kunike, 1852, w 8-ce,
str. 39. Diss. inaug.

Wiśniewski Ludwik, ur. 1810 r. w War-
szawie, liceum ukończył w rodzinnóm
mieście, medycyny słuchał od r. 1882
w Berlinie.
De apoplexia. Berolini, typ. Netorf, 1887, w Ś-ce.

str. 30. Diss. inaug.

Wiszniewski Karol Klaudyusz, ur. w Ga-
licyi 30 października 1805 r., do gimna-
zyum uczęszczał w Winnicy na Podolu;
w r. 1825 wstąpił na wydział lekarski uni-
wersytetu wileńskiego, ukończywszy ta-
kowy r. 18380 ze stopniem lekarza pierw-
szój klasy. R. 18382 został doktorem filozo-
fii w Jenie, d. 27 marca 1837 r. otrzymał
dyplom doktora medycyny w wileńskiej
medycznój akademii, i w tymże roku objął
katedrę w uniwersytecie charkowskim,
Jako profesor uniwersytetu i dyrektor In-
stytubu Weterynaryi, urządzonego za jego
staraniem pozostawał w Charkowie do r.
1848. Następnie porzuciwszy zajmowane
stanowisko, przeniósł się na Podole, gdzie
osiedliwszy się w własnym majątku, Werb-
ce Wołowskićj, z zamiłowaniem oddał się
gospodarstwu rolnemu. Um. tamże 22 mar-
ca 1863 r.

Deseriptio raphaniae epidemicae grassantis;
atque meletemata cirea vocem et gestus animalium
domesticorum Specimen medieo - veterinarium. Vil-
nae, typ. M. Rommi, 1837, w 8-ce, str. 56. Diss.
inaug.

Metoda uczenia pana Jacotot. Rozwinął i obja-
śnił... Wilno, nakł. autora, w druk. M. Romma, 1837,
w 8-ce, str. 79, ILI.

Artis veterinariae eonditio praesens impedimenta,
quae eidem perficiendae hodiedum obstant atque
momenta quae ad illam magis excolendam valent.
Chareoviae, typ. universitatis, 1837, w 8-cee, str. 38.
Memoriae D-r Petri Lubowski, uniyers. chazeo0v.

A Oharcoviae, typ. univ., 1839, w 8-ce, str.
kl;

Nabliadienija ob epizooticzeskich boliezniach. Char-
kow, gub. tip., 1840, w 8-ce, str. 56, 19.

Opisanije wietierinarnago zawiedienija impierator-
Skaho charkowskaho uniwiersitieta. Charkow, w uniw.
tip., 1840, w 4-ce, str. 26, 22, 37.

Umarł w Miłosławiu 21 lipca



Wiszniewski—Witkowski.

Opyt rieszenija woprosa o priekraszezenij czumy

rogatago skota. Charkow, tip. uniw., 1845, w Ś-0e,

str. 20.
Wiszniewski Ludwik.
Przyczynek do kazuistyki choroby skórnój udzieci

podobnój do rumienia węzłowego (erythema nodo-

sum). (Przegl. lek., 1873, Nr. 18).
Dwa przypadki odjęcia kędzierzaków (Telangie-

cetasis) za pomocą przewiązki sprężystćj. (Tamże,

1678, Na, 10).
Wypadnięcie i wynieowanie jelita biodrowego przez

niezarosły przewód pępko - jelitowy. (Tamże, 1873,

Nr. 20).
Odjęcie obu odnóg dolnych w skutek zgorzeli.

Z oddziału chirurgieznego D-ra Obalińskiego w Szpi-

talu św. Łazarza w Krakowie. (Tamże, 1874,

Nr. 22).
Doświadczenia czynione. pod względem podskór-

nego wstrzykiwania kwasu karbolowego. (Tamże,

1874, Nr. 30).
Przyczynek do kazuistyki zapalenia ochrzęstny

krtani w skutek ospy. (Tamże, 1874, Nr. 41, 42).

Pogląd statystyczny na amputacye wykonane od

lipca 1870 r. do lipea 1874 r. na oddziale chirur-

gicznym D-ra Obalińskiego. (Tamże, 1875, Nr. 10,

12, 13). :
out plamicy z.wybitnemi zaburzeniami żo-

łądkowemi (Tamże, 1876, Nr. 5—8).

Kilka uwag nad leczeniem błoniey. (Tamże, 1877,
Nr. 18. 19).

Witaczek.
O ospie krowićj przez... d-ra med. Warszawa,

druk. Tom. Lebrun, 1803, w 8-ce, str. 40.

Witakowski Ignacy.
De prosopalgia. Dissertatio inauguralis palholo-

gieo-therapeutica ete. Petersburg, 1848, w 8-ce.

Witkowski Franciszek, ur. 1838: roku

w Świeciu w Prusach królewskich, nauki

gimnazyalne pobierał w Chełmnie, medy-

cyny słuchał w Wrocławiu iBerlinie.
De plica polonica. Berolini, typ. Schade, 1862,

w 8-ce, str. 31. Diss. inaug.

Witkowski Gustaw.
Essai sur la móthode A snivre dans I'examen

clinique des yeux. Paris, 1872. Diss. inaug

Anatomie ieonoelastique. Le corps humain. Atlas

in 4-0 avec brochure explieative. Paris, Lauwereyns,

1873.
Toż, wydanie drugie. Pawis, lib. Lauwereyns,

Abbeville, imp. Retaux, 1883, w 8-ce, str. 691, 3 ta-

bliee i445 figur. ;

Atlas eomplómentaire de tous les onuvrages trai-

tant de Fanatomie et de la physiologie humaine,

composć des planches deeoupóes colorićes. Paris,

lib. Lauwereyns, 1873.
A Movable Atlas showing the Positions of the

female Organs of Generation and Reproduction.

The Text trans. by James Palfrey. Bds. London,

1879.
Structure et fonctions du corps humain. Ouvrage

ilustrć denviron 400 gravures sur bois et atcom-

pagnć d'un atlas composć de planehes d'anatomie
decoupóes, eolorićes et supperposćes. Paris, Lauwe-

reyns, impr. Martinet, 1878. w 8-ce, str. 128.
La gónóration humaine. Pavis, Lauwercyns, 1881,

w 8-ce, str. 300, 226 rycin w tekście i 2 tabl. ko.
lorowane.

Toż, wydanie drugie, tamże, 1883.
Anecdotes medieales, bons mots, pensćes et maxi-

mes, chansons, epigrammes ete. Paris, lib. Marpon et
Flammarion, imp. Usinger, 1882, w 8 ce, str. 304,

Toż, wydanie drugie, tamże, 1883.
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Le squellete et ses artieulations. Paris, lib. Lau-
wereyns, 1882, w 8-ce, str. 24.
Le pied, anatomie et physiologie.

Steinheil, 1884, w 8-ee, str. 19.
Les droleries módicales anecdotes, bonsmots, pen-

sóes, chansons, ćpigrammes. Paris, Marpon et Flam-
marion, 1884, w 8-ce, str. 300.
Wspólnie z A. Góreekim wydali:
La módecine littóraire et anecdotique. Paris, Mar-

pon et Flammarion, 1881, w 8-ce, str. 292.

Witkowski Kajetan, z Radomia.
De Fendocardite. Montpellier, 1835. These.

Witkowski Ludwik, ur. w Poznaniu 1549
roku, medycyny słuchał od r. 1867 w Ber-
linie i tam stopień doktora medycyny osią-
gnął. Obecnie jest asystentem kliniki psy-
chiatrycznćj w Strasburgu.
Kin sehr protrahirter Fall von Abdominaltyphus

mit Ausgang in Lungengangraen. Berlin, Druck G.
Lange, 1872, w 8-ee, str. 32. Diss. inaug.
Ueber das melaneholische Anfangsstadium der

Geisteskrankheiten. (Berl. klin. Wochenschr., 1875,
str. 722).
Ueber Herzleiden bei Geisteskranken. (Allgem.

Zeitsehr. f. Psychiatrie, 1875, Bd. 32, str. 347).
Zur subeutanen Injection Yon Digitalin. (Deutsches

Arch. f. klin. medicin., 1876, XVII, Zesz. 2 i 3, str.
313. XVIII, Zesz. 1, str. 142.

Pharmacologische Untersuchungen iiber das Phy-
sostigmin. (Arch. f. exper. Pathol. und Pharmakolog.,
1876, V, Zesz. 6, str. 401). !
Ueber die Beeinflussung der automatisehen Frosch-

herzcentren durch einige Substanzen aus der Chlo-
ralgruppe. (Arch. f. experimentelle Pathologie, 1879,
Bd. XI, str. 1). Ostatnie dwie prace dokonali wspól-
nie z Harnack'em. :

Ueber die Morphiumwirkang. (Arch. f. exper. Pa-
thol. und Pharmac., 1877, VII, Zesz. 3, str. 247).

Ueber Gtehirnersehiitterung. (Virchows Archiv,
1878, str. 498).
Ueber atypische Augebewegungen. (Du Bois-Rey-

mond's Archiv, 1877, str. 454).
Ueber das Verhalten der Pupillen wihrend des

Schlafs, nebst Bemerkungen zur Innervation der
Iris. (Tamże, 1878, str. 109). Dwie powyższe prace
podali wspólnie z Raehlmann'em.
Ueber einige Bewegungserscheinungen an den

Augen. (Arch. f. Psychiatrie, 1879, Bd. 9, str, 448.
> Zejtsehr. f. Psychiatrie, 1880, Bd. XI, str.
07).
Einige Bemerkungen iiber den Veitstanz des Mit-

telalters und liber psychische Infeetion. (Allgem.
Zeitschrift f, Psychiatrie, 1879. Berlin, Bd. 35, Hft 6,

Paris, libr.

str. 591).
Einige Bemerkungen ilber die Epilepsie. (Tamże,

1880, Bd. 37, str. 152).
Zur Neryendehnung. Tamże, 1880, XI, str. 532).
Uebexr recurrirende Manien. (Besl. klin. Wochen-

schrift, 1881, Nr. 24).

Witkowski Stanisław, ur. I kwietnia 1830
roku w Łukowie, nauki gimnazyalne ukoń-
czył w Radomiu 1846 r.; poczóm urzędował

w Komisyi Spraw wewnętrznych i du-

chownych. Po otworzeniu akademii me-
dyko - chirurgicznój w Warszawie 1857 r.,
zapisał się do grona słuchaczów, 1862 r.
z chlubą egzaminy lekarskie ukończył. Sto-
pień doktora medycyny uzyskał, po obro-
nieniu rozprawy, 1866 r. Odr. 1864 był
asystentem przy klinice chirurgicznój pro-
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fesora Le Brun'a. W r. 1866 objął miejsce
pomocnika lekarza powiatu warszawskie-
go. Umarł 29 lipca 1873 r.

Przegląd krytyczny teoryi o gorączce połogowój.
Rozprawa napisana celem uzyskania stopnia dokto-
ra medycyny w Szkole Głównćj warszawskićj. War-
Szawa, czcion. J. Cotty, 1866, w 8-ee, str. 100.

Sprawozdanie z czynności kliniki chirurgicznej
przy wydziale lekarskim Szkoły Głównćj warszaw=
skićj w r. 1864—5. Warszawa, w drunk. Kowalew-
skiego, 1866, w 8-ce, str. 47.

Toż, za r. 1865—6 uzupełnił Dr. Al. Le Brun.
Warszawa, J. Cotty, 1867, w 8-ce, str. 61, i 2 k.

Zgorzel szezęk górnych; wypiłowanie «obustronne
tych kości, wraz z kością licową prawą. (Tyg. lek.,
1865,Nr. 37. Gaz. lek., T. I, 1866, str. 166—172).

Próchnienie (caries) zatoki szczęki górnój; leczenie
za pomocą wstrzykiwań płynu Villat'a; wyzdrowie-
nie. (Tamże, T. LI, 1867, str. 588—540).
O ropnicy (pyaemia). (Tamże, T. IV, 1868, str. 4738

—478, 489—494, 506—509, 521—526, 572—577, 588
—593, 601—608).
Nowotwór kolana, amputacya uda, ropniea, śmierć.

(Tamże,T. VIII, 1870, str. 641—648).

Witkowski Władysław, ur. w Raszkowie
1854 r., gimnazyum ukończył w Poznaniu;
1874/5 uczęszczał do szkoły weterynaryjnćj
w Dreźnie, następnie wstąpił na wydział
medyczny uniwersytetu berlińskiego.
Ueber Hydronephrose. Berlin, Druck von H. S$.

Hermann, 1880, w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.

Witoszyński.
Sposób leczenia cholery. (Tyg. lek., 1848, Nr. 40).
O cholerze. (Tamże, 1648, Nr. 47).

z Wittenberga Błażej, stopnie filozoficz-
ne uzyskał w Krakowie 1471 i 1480 r.,
do wydziału lekarskiego wcielony został
1490 r. :

Por. Muczkowski: Stat. 85. Roczn. wyd. lek. II,
45, III, 437, Wiszniewski: LV, 193.

_ Wittyg Michał, ur. 1812 r., ukończywszy
liceum w Krzemieńcu, do medycyny przy-
kładał się od 1882 r. w Wilnie.
De morbo serophulosis. Jenae, typis Schlotteri,

1843, w 8-ce. str. 34.

Wittyg, z Lipowic.
Użycie tynktury kantarydowej w skorbucie. (Tyg.

lek., 1856, Nr. 37).

Wiżeński Józef, w r. 1804 był przeznaczo-
ny do wykładu kliniki lekarskićój w Kra-
kowie (1806 r. klinika była powierzona
Wojciechowi Lamellemu); 1809 r. W. figu-
ruje jako profesor fizyologii, patologii i te-
rapii ogólnój, semiotyki i hygieny; 27 sierp-
nia 1811 r. przez Izbę edukacyjną od obo-
wiązków profesorskich został uwolniony.

Por. Gąsiorowski: III, str. 23, 27, 28, 254. Roczn.
wyd. lek. T. VI, str. 44, 54; T. V, str. 160, 162.

Wiazłowski Jan, ur. 1850 r. w Wojnowi-
cach, w obwodzie Buk, do gimnazyum
uczęszczał w Poznaniu, do nauk lekarskich
przykładał się w Wrocławiu od 1870 r.,
następnie od r. 1878 w Gryfii i Berlinie.
Zur Casuistik der Nervennaht. Greifswald, Druck

der Univ. Buchdruck. von F. W. Kunike, 1875,
w 8-0e, str. 25.

Witkowski—Woelck.

Wnorowski Roman, ur. 1847 r. we wsi
Nieciece, w powiecie mazowieckim, guber-
ni łomżyńskićj, nauki gimnazyalne ukoń-
czył w Komży, medycyny słuchał od r.
1867 w Warszawie. Obecnie zajmuje się
wykonawstwem lekarskióm w mieście Ra-
ciążu, guberni płockićj.

Leczenie porażeń powstałych po chorobach zara-
źliwych ostrych za pomocą elektryczności. (Gaz. lek.,
TT. XXI, 1876, str. 21—28).

Listy z podróży po Kaukazie. (Korespondent płoc-
ki, 1878). az ć E ż

Kilka wypadków zimnicy obserwowanój na Kau-
kazie. (Gaz, lek., T. XXVI, 1879, str. 24/—249, 259
do 264). >
Ą 3 urojona. Przypadek histeryi. (Tamże, 1884,
(NACZ):
Wnioski podkomitetu obradującego nad reformami

szpitalnemi. I. Go do konieczności powiększe-
nia liczby miejse dla chorych w szpitalach ogólnych.
II. Co do konieczności urządzenia przytułku dla star-
ców, kalek i nieuleczalnych. III. Co do potrzeby
urządzenia szpitala dziecięcego dla ostrych chorób
wysypkowych i w ogóle zaraźliwych. (Medycyna,
1882, Nr. 24). IV. Oo do urządzenia nowych zakła-
dów dla położnie. (Tamże, 1882, Nr. 25).
Woda mineralna Kozińska, w 8-ce, b m.i r. (1760)

str. 40. Na drugiój karcie napis: „Analysis czyli
opisanie wód mineralnych, w szczególności zaś Ko-
zińskich w Król. Polsk, a to w pow. Krzemienieckim
województwa wołyńskiego znajdujących się.*

* Woda zimna, jako osobliwszy środek utrzymania
zdrowia i leczenia chorób. Słówko do wszystkiech lu-
dzi, którzy sobie życzą być zdrowymi i wesołćj do-
sięgnąć starości, przez przyjaciela ludzi; z niemiec-
kiego, z ryciną. Lwów, Piller i Sp., 1837, w 8-ce,
str. 87 1 8.

Toż, wydanie drugie. Liwów, 1838, w 8-ce.
Woda wiślana (Mendelejew). (Gaz. lek., T. XXII,

1877, str. 301—304).
Wody mineralne. Ciechocinek, Busko, Solec, Drus-

kieniki, Birsztany, Nowe Miasto, Sławinek. Rzecz
poświęcona zakładom i gościom zdrojowym. W 4-ce.
Jako dodatek do Gaz. lek. czasopismo to wychodziło
od 5 czerwea do 2 października 1875 r. Wyszło Nu-
merów 18, w 4-ce.
Wody mineralne w Szepetówce. (Gaz. lek., T. XILI,

1872, str. 639—640).
Wody minernlne kaukazkie w Piatigorsku, Zela-

znowodzku, Essentukach i Kisłowodzku, w 4-ce,
str. 4.

Woelck Aleksander Karol, ur. 1801 roku
w Wilnie, ukończywszy nauki lekarskie
w rodzinnóm mieście 1824 r. zajmował po
kolei posady prosektora przy katedrze ana-
tomii, pomocnika profesora kliniki położni-
czój; następnie wykładał położnictwo; his-
toryą medycyny, terapią ogólną i pedia-
trykę. W Wilnie miał wziętość jako zrę-
czny akuszer a nadto znany był jako mi-
łośnik numizmatyki. Umarł 16 września
1869 r.
De aneurysmate art. iliacae externae. Vilnae, typ.

J. Zawadzki, 1824, w 8-cee, str. 89. Diss. inaug.
Q sposobie użycia bromu i jego preparatów. Wil-

no, 1830.
Woelck Paweł (LithuanusS).
De aneurysmate arteriae poplitaeae. Vilnae, typ.

J. Zawadzki, 1824 w 8-ce, str. 51. Diss. inaug.



Wojakowski—Wojna.

Wojakowski Wincenty, doktór medycyny,
umarł w Sandomierzu 1802 r. w 31 roku
życia,

Wójcicki Józef, magister nauk przyrodzo-
nych. :

Sposób oznaczańia kwasu fosfornego w obee tleni-
ku żelaza i glinki. (Gaz. lek., T. VIII, 1869, str. 129
do 152).

Wojciech, był aptekarzem miasta Ra-
domska, w w. XVI.

Por. Zagajewski: Skarb wielki województwa Sie-
radzkiego.

Wojciech z Poznania, ob. z Poznania
Wojciech.

Wojciechowski Al., ze Stapaniec. (gub.
Kijowska).
Słówko w kwestyi tradycyi lekarskićj. (Gaz. lek.,

T. XVIII, 1875. str. 187—190).

Wojciechowski Bazyli (Vitebscenis).
De encephalocele et fungo cerebri... Diss. inaug.

chirurgieo-practica eet. Vilnae, typis Manes et Zy-
mel, 1825, w 8-ce, str. 40

Wojciechowski Bolesław, z Tetyowa.
(gub. Kijowska).
Durzyca wysypkowa powikłana: krwotokiem żo-

łądka. (Gaz. lek., T. XXV, 1878, str. 41—42).

Wojciechowski Józef, ur. na Ukrainie
1798 r., początkowe nauki pobierał w Ki-
jowie, studya lekarskie ukończył w peters-
burgskićj medyko-chirurgicznój akademii.
Następnie objął miejsce lekarza przy ro-
syjskićj misyi w Pekinie. W mieście tóm
W. pierwsze lata poświęcił nauce języków:
chińskiego i mandżurskiego, oraz badaniom
sztuki lekarskićj chińskićj; z biegiem czasu
postarał się też o wzbudzenie ku sobie za-
ufania krajowców, żywiących wstręt i nie-
ufność do sposobu europejskiego traktowa-
nia chorych; szczęśliwie poprowadzona ku-
racya jednego z wysokich duchownych
chińskich i księcia z krwi cesarskićj, zys-
kały mu wielką wziętość i sławę, pomię-
dzy mieszkańcami Pekinu; do czego nie
mało przyczyniła się i zupełna bezintereso-
wność, gdyż nawet za uleczenie księcia,
W. nie chciał przyjąć żadnego wynagro-
dzenia. Przeto dwór cesarski w uznaniu
jego zasług i dla okazania swćj wdzięcz-
ności, postanowił uczcić go pomnikiem
1 w tym celu d. 19 listopada 1829 r. złożono
ze świetnemi ceremoniami, w głównój sali
misyjnego budynku, grubą drewnianą ta-
blicę z chińskiemi napisami, w których
rząd cesarski oświadcza: „że ten lekarz ma
być zwany lekarzem z lekarzy całego świa-
ta, i że mu się należy pierwszeństwo, przed
wszystkimi jego chińskimi kolegami,"
U góry i u spodu wyryty napis łaciński:
Magni prineipis Choscho Licin - Wang ju-
nior frater, medico Josepho Wojciechow-
ski. Anno 1829, 19 Novembris. Kopia tej
tablicy znajduje się w gabinecie uniwersy-
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tetu kazańskiego. Po wielolętnim pobycie
w Pekinie powrócił Wojciechowski do Pe-
tersburga i zaraz otrzymał miejsce lekarza
wdepartamencie interesów azyatyckich, w r.
1844 został mianowany profesoremjęzyków:
mandżurskiego i chińskiego przy uniwer-
sytecie w Kazaniu, nie zaniedbywał przy-
tóm i praktyki lekarskiej. Umarł tamże 7
listopada 1850 r. Zostawił w rękopisie:
Słownik chińsko - mandżursko - rosyjski,
3 tomy.

Por. Kuryer warszawski 24 listopada 1851 roku,
Nr. 312.

Wójcik Jan, urodzony w końcu XV wieku
w Poznaniu, do nauk teologicznych i lekar-
skich przykładał się w Krakowie (1519)
i w Padwie. Wróciwszy do rodzinnego
miasta, zostawał jako lekarz przy boku
Łukasza Górki, wojewody poznańskiego
a od r. 15386 pełnił obowiązki lekarza ka-
pituły poznańskićj, Wielce zasłynął ze
szczęśliwój praktyki. Umar 1544 r.

Por. Gąsiorowski: O kanonikacie dokt. med. 31.
Muczkowski: Liber promot. 167. Łukaszewicz: Obraz
m. Poznania II, 269.
Wojczyński Feliks, aptekarz.
Chlorotorm. (Tyg. lek., 1848, Nr. 4).
Wojda Marcelli.
Ueber Commotion und Contusion. Miinchen, Druck

von E. Miihlthaler, 1869, w 8-ce, str. 43, Diss. -
inaug.

Przepuklina przeponowa (hernia diaphragmatiea).
(Przegl. lek., 1873, Nr. 28—82).

Sitze, welehe zur Erlangung der Doctorwiirde in
der Mediein, Chirurgie und Geburtshilfe unter dem
Vorsitze des Herrn Dr. Fr. Christoph von Rothmund,
Obermedicinalrathes 6. o. Professors u. zur Zeit Deeans
der med. Facultiit Herrn.. aus Warschau in Polen
Donnerstag den 15 Juli 1869 Vormittags 10 Uhr in
der akad. Aula óffentlich vertheid. wird. Miinchen,
Druk. von 1. G. Weiss, 1869, w 4-ce, str. 3.

Wojciedzki Floryan.
O wlijanii pieriewiazki wnutriennich siemiennych

sosudow rawno kak obliteracii vasis deferentis na
pitanije jaiczka. Włocławsk, 1882, w 8-ee, str. 49.
Diss. inaug. y

Wojejkowski.
Tumeur solide de lovaire eompliquóe d'ascite

prise pour une grossesse; oyariotomie pratiquć en 1844,
gućrison sans aceidents, deux aceouchements ultó-
rieurs par M. Wojejkowski, de Quingey (Doubs).
(Gaz. hebdomad. de mód. et cehir., 1861, str. 484).

Wojewódzki Justyn, nie lekarz.
O polepszeniu losu podrzutków przy szpitalu Dzie-

ciątka Jezus. (Gaz. lek. T. XXII, 1877, str. 82—85,
115—121).

"Poż, w osobn. odb., w 8-ce, str. 10.

Wojlański.
Considórations sur Pótiologie, le traitement et la

prophylaxie de Perisipóle. Paris, 1874. Those.
Wojna Jan, lekarz i aptekarz krakow-

ski, żył w drugićj połowie XVII stólecia.
Wydał:
Pharmacopoea eracoviensis. Franeofurti, 1688—

drukowane razem z dziełem Menona: Experimento-
rum medico-chymicorum decades III.

Por. Gąsiorowski; II, 315,
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Wojnarowski T., aptekarz. |
u explozyach zdarzających się w pracowniach

ehemieznych. (Gaz. lek., 1849, Nr. 17)..
Historya herbaty. (Tamże, 1849, Nr 24—26).

Historya kawy (Coffea arabiea). (Tamże, 1850,

Nr. 32—37).
O szczęśliwćj metodzie leczenia cholery, używanój

przez żydów w SŚmyrnie. (Tamże, r. II, str. 122

do 124).
Santonin, nowe lekarstwo na robaki. (Tamże, r. III,

str, 271—272).
O szarlatanizmie i szarlatanach w naszym kraju.

(Tamże, r. II, str. 81—85).

Wojnicz Władysław.
Essai sur Ferysipóle de la face. Montpellier, Jean

Martel, 1838, w 4-ee, str. 16.

Wojniewiez Wincenty, promowany do sto-

pnia doktora medycyny w Wilnie 1812 r.

Będąc jeszcze studentem tłomaczył wiele
dzieł lekarskich.
De carbuneulo faciei. Wilno, 1812, w 8-ee. Diss.

inaug.

Wojno Stanisław, wychowaniec uniwer-

sytetu warszawskiego, był ordynatorem

kliniki chirurgicznej w Warszawie, podczas

wojny tureckićj w latach 1877 i 1878 za-

rządzał oddziałem chirurgicznym szpitala

Czerwonego Krzyża w Sławucie, obecnie

zajmuje się wykonawstwem lekarskióm

w Odesie.
Przyczynek do chirurgii polowej, z postrzeżeń ze-

branych w lazarecie warsz. towarzystwa Czerwone-

go Krzyża w Sławucie. (Gaz. lek., T. XXIV, str.337

—2341, 369—376).
Wojszwiłło I.
Matieriały k uczeniju ob otnoszenii kalibra nier-

wow k kożie i myszcam czełowieka. Petersburg,
1883, w 8-ce, str. 58. Diss. inaug.

Wojtasiewicz H.
Rżanaja muka, jeja gostaw, swojstwa i sposoby

izsliedowanija. Petersburg, druk. J. Frej, 1875,
w 8-ce, Str. 119, 1 k. nl. Diss. inaug.

Wojtkiewicz.
Ein Fall von Aneurysma der Bauchaorta, (8.-Pe-

tersb. med. Wochenschr., 1878, Nr. 22).

Wojtkowski Wawrzyniec.
De epulide. Vilnae, typ. Josephi Zawadzki, 1820,

w 8-ee, str. 20. Diss. inaug.

Wokurko de Pflichtenfels Lud. (Galicianus
- Leopoliensis).

De diarrhoea. Viennae, Sollinger, 1826, w 8-ce,
str. 70. Diss. inaug. |

Wolberg Bernard, z Piotrkowa.
O skuteczności nacięć i nakłóć w niektórych 0-

strych chorobach. (Tyg, lek., 1865, Nr. 46).

Skuteczność ai i nakłóć w chorobach ostrych.

(Tamże, 1866, Nr. 19).
Drgawki u rodzących (Eelapsia parturientium).

(Tamże, 1866, Nr. 22, 23).
Wolberg Ludwik, ur. w Warszawie d. 25

października 1857 r.,do gimnazyum uczęsz-

czał w Łodzi i Piotrkowie; w r. 1873 zapi-

sał się na wydział medyczny uniwersytetu

warszawskiego i ukończywszy takowy

r. 1878 ze stopniem lekarza, wstąpił na-

_ stępnie do służby wojskowćj, którą opuścił.

po ukończeniu wojny turecko - rosyjskićj

Wojnarowski—Wolberg.

i dla uzupełnienia studyów, udał się do

Dorpatu, gdzie przez pół roku. uczęszczał

do klinik. Powróciwszy do Warszawy,

mianowany został w roku 1880,  miejsco-

wym lekarzem szpitala dla dzieci wyzna”

nia Mojżeszowego i na tóm stanowis”

ku dotąd pozostaje. Jeszcze w czasie

studyów w uniwersytecie warszawskim

otrzymał od fakultetu lekarskiego medal

srebrny za napisanie rozprawy konkurso-

wój p.t. „O wpływie soli i alkoloidów

na procesy fermentacyi w organizmie ludz-

kimĘ =
O wpływie boraksu na trawienie. (Gaz. lek., T.

XXVII, 1879, str. 161—162). 5

Przepuklina wrodzona uwięziona w wypukleniu

otrzewnój. Wypuklenie otrzewnej pomiędzy mięśnia-

mi a skórą brzucha. Z dorpackićj kliniki prof. Wahra.

(Tamże, T. XXVI, 1879, str. 201—202)

Angeborener Bruch, in einer peritonealen Ausstiil-

pung eingeklemmt. Das Divertikel befindet sich zwi-

seheu den Hautdeeken und den Bauchmuskeln. (Ber-

lin. klin. Wochenschr., 1879, str. 685.

O wpływie niektórych soli i alkaloidów na trawie-

nie. (Gaz. lek., T. XXVIII, 1880, str. 165—1 66, 186—

186, 214—216).
Wlijanije solej i ałkałoidow na processy żełudocz-

noj fiermientacii. (Wojenno-med. żurnał, 1880, Tjul-

Sientiabr').
ać

Ueber den Kinfluss einiger Salze und Alkaloide

auf die Verdauung. (Pfłiigers Archiv f. d. gesammte

Physiologie, 1880, Zesz. 7 i 8).

"Toż, w osobn. odb. Bonn, E. Strauss, 1880, w 8-ce,

str. 291—310).
Q zszywaniu, odtwarzaniu się i naciąganiu nerwów.

Zszywanie i odtwarzanie się nerwów. (Medycyna,

1880, Nr. 35, 36). Naciąganie nerwów. (Tamże, 1880,

Nr. 38, 39).
Igła do zszywania nerwów D-ra Lud... (Tamże,

1880, Nr. 48).
Nadel zur Nervennaht. (Centralbl. f. Ohir., 1880,

Nr. 14).
O nierwnom szwie; otkrytoje piśmo D-ra Genu po

powodu jego statji ete. (Wracz, 1880, Nr. 35).

Rana drążąca stawu kolanowego. Zagojenie bezpo- *

średnie. (Gaz. lek., T. XXVIII, 1880, str. 208

do 204).
Penetrirenie Kniegelenkwunde. Heilung per pri-

mam. (Berlin. klin. Wochenschr., 1880, str. GGDJEEE.

II Sjezd polskich wraczej i jestiestwoispytatielej

w Krakowie 1881 g. Korespondencja. (Wracz, 1881,

Nr. 31). :

Krytyczne i doświadczalne badania nad zszywa-

niem i odtwarzaniem się nerwów. Rzecz czytana na 3

Zjeździe lekarzy i przyrodników polskich w Krako-

wie. (Gaz. lek., 1881, str. 149—751).

Kritisch-experimentelle Untersuchungen iiberdie

Nervennaht und Neryendegeneration. (Oentralbl. f.

Ohir., 1881, Nr. 38). ę

Kritiezeskija i ekspierimientalnyja izsledowanija nad

ssziwanijem i wozrożdienijem nierwów, dissiertacija

na stiepień d-ra miediciny. Warszawa, tp. Ig. Za-

wiszewskago, 1883, w 8-ce, str. 276, 2 nl., 1 tab.

Szkarlatyna i ospa jednocześnie u tegoż samego

dziecka. Z warsz. szpitala dla dzieci wyznania Moj-

żeszowego. (Gaz. lek., 1882, Nr. 21).

Ein Fall von Searlatina- Variola. (Berlin. klin. Wo-

chenschr., 1882, str. 567).

Drei Falle aus der Paediatrie. Tracheotomie mit

Nachblutung, Scharlach-Recidiv, Variqlx -Morbilli.

(Tamże, 1882, Nr. 41).



Wolf—Wolff.

3 EKG blaski. (Gaz. lek., T. XXVIII, 1880, Nr.
2, 13).
Medycyna i powieści. (Nowiny, 1880, Nr. 315).

(Dwa ostatnie artykuły podał „pod pseudonimem Lu-
bomira Wolskiego).

Sztuki P. Donato. (Nowiny, 1880, Nr. 180).
Wolf Abraham Emanuel, generalny sztabs-

lekarz wojsk polskich z czasów Augusta
III, wydał:

Traktacik o powietrzu morowym dla ludu polskie-
go. Leszno, nakł. autora, druk. M. W. Pressera,
W 8-€e, str, 85.

Por. Łukaszewicz: Pam. nauk. II, 411.

Wolf Aleksander.
Uwagi nad fizyologią żółci. Rozprawa uwieńczona

złotym medalem przez wydział lekarski Szkoły Głó-
wnój warsz. w r. 1867 — 68. (Gaz. lek. T. V, 1868,
str. 68 — 72, 113 — 117, 148 — 155, 164 — 110, 181
do 186). .

Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. Gaz. polsk.,
1868, w 8-ce, str. 28.
Sprawozdania z powyższćj pracy znajdują się:

w Kliniee T. 1II, 1868, str. 72 — 75, i w Przegl. lek.,
1869, Nr. 8, 9, przez prof. G. Piotrowskiego.
Przypadek otrucia strychniną zakończony wyzdro-

wieniem. (Klinika, T. V, 1869, str. 313—319).

Wolf Gustaw.
Analiza źródła Bronisławy w Truskaweu, wraz

z przeglądem tabularnym fizykalnych i chemicznych
własności wszystkich w tym miejscu kuracyi znaj-
dujących się źródeł kąpielowych i do picia. Lwów,
1861, in fol.2 ark.

Wolf Hirsz, ur. w Łobżenicy.
De haemorrhoidibus albis. Giesae, typ. Braunii,

1779, w 4-ce, str. 28. Diss. inaug.
wolf Jędrzej, żyjący w pierwszój poło-

wie XVII wieku, stopień doktora me-
dycyny uzyskał w Krakowie około roku
16387

Por. Gąsiorowski: II, 192.
Wolf Juliusz.
Rozkosz miłości i szczęście stanu małżeńskiego.

Poradnik dla kochanków i małżonków, tudzież nauka
o chorobach ze sfery męzkićj i żeńskićj, o ich unika-
niu i leczeniu. Sztuka zachowania młodzieńczych
wdzięków, zupełnćj siły i zdrowia aż w najpóźniejsze
lata, przez... Wrocław, Schletter, 1849, w 12-ce, k. 2,
str. 246i1V.

Toż, wydanie drugie, tamże, 1855, w 8-ce, k. nl. 2,
str. 246, 2.
Wolf Karol Ludwik, rodem z Leszna. -
De abusu balneorum frigidorum. Getingae, 1792,

w 8-ce, str. 40. Diss. inaug.
Wolf Mateusz Natanael, rodem z Chojnic,

lekarz nadworny ks. Lubomirskiego a pó-
źnićj ks. Adama Ozartoryskiego, z którym
wiele podróżował. Rozłączywszy się z Ozar-
toryskim, mieszkał przez pewien czas
w Tczewie; lecz gdy to miasto zajęli Pru-
sacy, przeniósł się do Grdańska, gdzie jako
biegły lekarz do wielkićj doszedł wziętości,
Z zamiłowaniem oddawał się astronomii

i naukom przyrodniczym. Pozostawił bo-
gate zbiory* muszli, minerałów, roślin
(4—5000 gatunków własną ręką zebranych),
instrumentów fizycznych i astronomicz-
nych, książek i t. p., które wraz z kapita-
łem 4000 dukatów przekazął na własność
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towarzystwu badaczów natury w Gdańsku.
Wydał:

Grenera plantarum vocabulis characteristicis defi-
nita. 1780, w 8-ce.

Por. Voyage de Berlin 4 Danzig. Varsovie, 1782,
I, str. 128. Roczn tow. przyj. nauk XV, 138.

Wolf Moses ben Benjamin, żyd, był leka-
rzem w Kaliszu w końcu XVII wieku.
O dziełach jego lekarskich wydanych we
Frankfurcie 167711679 r. wspomina Jocher
w Allg. Grelehr. Lex. III, 702.

Por. Gąsiorowski: II, 284.

* Wolf N. M.
Nauka przeciwko ospie dziecinney... z niem. War-

szawa, 17/4, w 8-ce.

Wolff August Ferdynad, ur. w Lesznie
w Poznańskióm 1768 r. Ojciec jegó był
biegłym swego czasu lekarzem na dworze
księcia Augusta Sułkowskiego. Odbywszy
szkolne nauki w Lesznie i Berlinie, udał
się do Królewca celem słuchania prawa, do
którego zawodu ojciec go przeznaczył; lecz
filozofia wykładana przez Kanta i nauki
przyrodnicze przez sławnego Kleina wzbu-
dziły w nim zamiłowanie do medycyny,
którój się z całym zapałem poświęcił na uni-
wersytetach w Berliniei Getyndze, gdzie
1790 r. uzyskał stopień doktora medycyny.
Wróciwszy do ojezystój ziemi zaczął zawód
praktyczny w Lesznie, następnie przyjął
miejsca lekarza u miecznika koronnego
Grocholskiego, w dobrach jego na Ukrai-
nie. W trzy lata późnićj wrócił na stałe
zamieszkanie do Warszawy. W krótkim
czasie umiał tu sobie zjednać wielkie zau-
fanie i u publiczności i u władz krajowych.
Niebawem powołany został do urządzenia
szpitali w koszarach ujazdowskich i koron-

nych. W r. 1796 rząd pruski powierzył

Wolffowi obowiązki fizyka miasta, oraz
mianował go pierwszym radcą lekarskim
przy regencyi warszawskiój. W r. 1809
widząc w Polsce brak zdatnych lekarzy,
szlachetną wiedziony rządzą stania się uży-

tecznym krajowi, wspólnie z Dziarkow-
skim, Ozekierskim. Brandtem i farmaceu-
tą Celińskim powzięli i wykonali myśl
utworzenia szkoły lekarskićj. Obowiązki
nauczycielskie wykonywali bez żadnego
wynagrodzenia, dobro kraju było nagrodą
tym prawym jego synom. Przy nowćj or-
ganizacyi rzeczy lekarskićj w r. 1810, po-

wołany był W. na prezesa rady ogólnćj le-
karskiój, a urząd ten ze znaną gorliwością
piastował do r. 1817, w którym uwolni-
wszy się odobowiązków służbowych poświę-
cił się wyłącznie niesieniu pomocy cierpią-
cym. W r. 1822 powziął myśl i przy po-
mocy większój części lekarzy praktycznych
warszawskich zawiązał Towarzystwo le-
karskie, któremu wiele lat przewodniczył.
W czterech językach pisywał i wydawał
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dzieła swoje. Wr. 1830 porzucił zawód
praktycznego lekarza aby w zaciszu domo-
wóm pokrzepiać stargane siły. W r. 1841
lekarze warszawscy przy współudziale
władz wyprawili mu świetny obchód jubi-
leuszowy i wręczyli medal z godłem vir
summis carus et imis. W pięć lat później

_d. 14 kwietnia 1846 r. śmierć przerwała
pasmo tego pożytecznego żywota.

Analecta quaedam Medica. Goetingae, typ. J.
Christ. Dietrich, 1790, w 8-ce, str. 48. Diss. inaug.
Ded. królowi Stanisławowi Augustowi.
Bemerkungen iiber einige Krankheiten die im Ja-

hre 1796 in Warschau geherrscht haben. (Hufeland's
Jour. d. Heilkunde, Bd. IV, 1797, str. 630—646).

Bemerkungen iiber die Influenza zu Warschau im
Jahre 1800. (Tamże, Bd. IX, 1800, str. 92 — 108. Bd.
X, 1800, str. 97—109).

Geschichte einer Wassersucht der Hirnhóhlen.
(Tamże, XV, Zesz. 3, 1803, str. 133—158).

Geschichte eines gliieklich geheilten Kindbeltfie-
bers. (Tamże, T. XVII, Zesz. 2, 1803, str. 129
do 139).

Avis au beau-sexe sur les maux de nerfs suivi
d'un appendix pour les hommes qui sont attaqućs de
Phypocondrie, des hómorrhoides, de la goutte etc...
p A.. Varsovie, Pfafi, 1804, w 8-ce min., str.

Ueber die Neryen-Uebel. Ein Taschenbuch fiir das
schóne Geschlecht nebst einem Anhange fiir das
minnliche iiber Hypochondrie, Gicht und verwandte

" Uebel von Dr. A. W... Berlin, G. A. Lange, 1804,
w 8-ce, str. 172.
Bemerkungen iiber das Scharlachfieber. (Hufe-

land's Jour. der Heilkunde, T. VIII, Zesz. 1, 1804,
str. 9—86). :

Nachricht iiber ein sicheres und schnell wirkendes
Mittel gegen den Gichtanfall, mit Zusatz von Q. W.
Hufeland. (Tamże, T. XVIII, Zesz. 4, 1804, str. 159
do 165). ;
Bemerkungen iiber das Asthma. (Tamże. T. XVIII,

Zesz. 1, 1804, str. 9—86).
Einige Zusitze zu meiner populaeren Abhandlung

iiber Nervenkrankheiten fiir meine Herren Mitirzte.
(Tamże, T. XXIV, Zesz. 2, 1806, str. 72—109).

Geschichte eines morbus maeulosus haemorrhagi-
cus. (Tamże, Zesz. 3, 1806, str. 88—98).
Bemerkungen und Erfahrungen iiber versehiedene

Krankheiten. Zawierają: angina gangraenosa; angina
membranacea; Aphtae; Asthma; Cardialgia; Diabetes,
Febris intermittens. (Tamże, T. XXX, 1810, str. 104
do 125).
Rozprawa o sztuce lekarskiey popularney mówio-

na na posiedzeniu publicznóm Tow. przyj. nauk d. 30
aDA 1811 r. (Roczn. tow. przyj. nauk T. IX, str.
22).
"Toż, w osobn. odb. Warszawa, Dąbrowski, 1811,

W 4-0e, k. nl. 8.
Ein Fall von Typhus acutissimus. (Asklepieion,

T. II, 1811, str. 527—528).
Kurze Bemerkungen. Zawierają: O złośliwym kar-

bunkule; kamforze i ammonium na krup; belladonie
na koklusz. (Tamże, 1811, str. 637—640).

' Zusatz zu den Beobachtungen iiber die Natur und

Behandlungsart der Viehseuche. (Tamże, str. 673

do 678).
Wandernde Knochenverdrehung.

1812, str. 198).
Gelungener Versuch mit dem essigsauren. Blei

gegen Lungensucht. (Hufeland's Jour. der Heilkun-

de, T. XXXIV, 1812, str. 49—60).

(Tamże, T. I,

'
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Bemerkungen und Erfahrungen iiber versehiedene

Krankheiten. Phthisis pulmonalis; pleuritis et pneu-

monia; ileus; hydrops; gonorrhoea; febris puerperalis.

(Tamże, T. XXXVII„str. str. 3 —37).

Bemerkungen iiber die Krankheiten. welche im Ja-

hre 1813 in Warschau herrschten, insbesondere iiber

den ansteckenden Typhus. (Tamże, T. XXXIV, 1814,
str. 3 —31). j

Schreiben aus Warschau. Zawiera: Angina aphtho-

sa; ammonium z kamforą na krup; asthma Millari;

typhus. (Med. ehir. Zeit., T. II, 1814, str. 361
do 366).
Rozprawa o kołtunie czytana na posiedzeniu pu-

blieznóm Tow. przyj. nauk warsz., d. 2 maja 1815 r.

*(Roczn. tow. przyj. nauk warsz., T. X, str. 408

do 506).
Ist der Weichselzopf eine Krankheit? (Hufeland's

Journ. der Heilkunde, T. XL, 1815, str. 97—114).

Geschichte eines merkwiirdigen Pemphigus. (Tam-
że, T. XLII, 1816, str 59—69).
Rys sztuki leczenia, czyli terapia ogólna i szcze-

gólna. Ozęść I. Terapia ogólna i główne formy cho-

rób gorączkowych. Warszawa, druk. Zawadzkiego

i Węckiego, nakł. autora, 1816, w 8-ce, str. VI, IV,

330, 17. Część II. Zapalenia i wyrzuty skórne go-
rączkowe. (Tamże, 1817, str. 491).

Ueber die Honigartige Hararuhr; aus einem Schrei-

ben von E. Horn. (Horn's Archiv. f. med. Ertahrung.
T. II, 1818, 499—501).

Vereiterung des einen Ohrs mit Abgang der Gre-

hórknochen, ohne Verminderung des Gehórs. (Graefe

u. Walther's Jour. d. Chir., T. VIII, 1825, str. 297

do 299).
Bestiitigter Nutzen des Brechweinsteins bei entziin-

dlichen Brustaffectionen, mit Bemerkungen von C.

Hufeland. (Hufeland's Jour. der Heilkunde, T. LVI,

1828, str. 42—54).
Merkwiirdige Beobachtungen der Wirksamkeit

der Radix artemisiae bei der Epilepsie. (Tamże, T.

LXII, 1826, str. 54—55).
Merkwiirdige Heilkraft des kohlensauren Eisens

gegen Nevralgien. (Tamże, str. 10—18).
Gesundheits Zustand von Warschau. (Tamże, str.

19—27). ż
Radna meiner Bekanntschaft mit der Homoeo-

pathie nebst einigen Erfahrungen. (Tamże, T. LXIV,

1827, str. 3—36).
Geschichte einer merkwiirdigen Lungenkrankheit,

nebst Leichenbefund. (Leo Magazin f. Heilkunde und

Naturw., 1828, Jahrg. 1, Hft. 4, str. 5380—539).

Beobachtungen iiber die Krankheiten des Herzens,
insbesondere des Herzklopfens, vorgelesen in der

Versammlung der warsch. med. Gesellschaft d. 18

Jan. 1821. (Tamże, 1823, Jahrg. I, Zesz. II, str. 159

do 182).
Rys topografii medycznój miasta Warszawy.

(Roczn. tow. przyj. nauk., T. XXI, str. 265).

Ueber die medicinische Topographie Warsehaw's.

(Froriep's Notiz. aus der Natur und Heilkunde, 1830,

XXVI SSM, 208%

Wolff Karol, nie lekarz, obywatel wiej-
ski.
O dobrodziejstwie szezepienia ospy u owiec. War-

szawa, nakł. H. Merzbacha, 1839, w 8-ce, str. 19,

Wolff Maksymilian, lekarz w szpitalu św.
Łazarza. Umarł 8 czerwca 1874 r. w 66 r.
życia. .

Diss. inaug, medica sistens diazno in bronehitidis.
Halis-Saxonorum, typ. Baentsehianis, 1632, w 8-ce

str. 57.
Wolff Maurycy, syn Augusta, ur. w War-

szawie 1798 r., nauki szkolne pobierał w li-
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ceum warszawskióm a później (1809—1818)

w Berlinie; do medycyny przykładał się

w Warszawie, Berlinie, Paryżu i Wtirz-
burgu. W tóm ostatnióm mieściew r. 1819
stopień doktora medycyny osiągnął. Wró-
ciwszy w r. 1821 do Warszawy, wnet wyro-

bił sobie sławę znakomitego praktyka; od

roku 1830 — 1882 był ordynatorem w war-

szawskim szpitalu św. Ducha; w ostatnich |.
latach życia hołdował Rademacheryzmowi.

- Umarł 26 kwietnia 1861 r.
Diss. inaug. sistens nonnulla de usu kali arseni-

calis adversus uleera. Herbipoli, typ. Nitribitt, 1819,

w 8-ce, str. 31.
„Beobachtungen iiber antiphlogistische Behandlung

einiger Neryvenkranken. (Leo, Magazin fir Heilkun-

de u. Naturwissenschaft in Pohlen, 1828, str. 522

do 530).

Wolff Michał, ur. w Warszawie 1812: r.

ukończywszy nauki szkolne w rodzinnóm

mieście, w r. 1828 rozpoczął studya lekar-

skie w b. uniwersytecie warszawskim; w r.

1830 brał udział w powstaniu narodowóm;

w r. 1831 zapisał się na wydział medyczny

uniwersytetu krakowskiego, następnie prze-

niósł się do Dorpatu, ostatecznie w r. 1883

do Berlina, gdzie w r. 1834 dyplom dokto-
ra medycyny otrzymał.
De herniarum abdominalium origine atque diagno-

si. Berolini, typ. Nietackianis, 1834, w 8-ce, str. 39.
Diss. inaug.

Wolfgang Jan, doktór medycynyifilozofii,
profesor farmakologii i farmacyi przy b.

uniwersytecie wileńskim. Umarł 29 maja

1859 r. Był jednym z wydawców Pamię-

tunika farmaceutycznego wileńskiego.

Rozprawa o gazie wodorodnym siarczystym. Wil-

no, J. Zawadzki, 1877, w 4-ce, str. 16. Diss. inaug.

na stopień d-ra filozofii.
O szkodliwój zamianie korzeni, dzięgielu z korze-

niami, szaleniu jadowitego. (Pam. tow. lek. wil., T. I,

1818, str. 285—331).
Wiadomość o nowym  pierwiastku

w opium, przez P. Sertiirnera podana towarzystwu.

(Tamże, T. II, 1821, str. 74—78).

Wiadomość o wodach Sejterskich (Obersalzbrun)

w Szliąsku. (Tamże, T. LI, 1821, str. 62—64).

Postrzeżenie nowego gatunku fałszywój czerwonój

kory peruańskićj. (Pamiętnik farmaceutycznywileń-

ski, 1820, str. 3 —7).
O fałszowaniu korzeni sarsaparylli. (Tamże, 1820,

str. 39).
Opisanie porostu ściennego, lichen parietinus vel

parmelia parietina. (Tamże, 1820, str. 41).

Wiadomość historyczna o dawnóm użyciu lekar-

skióm sałaty i soku z nićj mlecznym na nowo do le-

karstw wprowadzonym. (Tamże, 1820, str. 46).

Skutki lekarskie stonki siedmiokropkowój (coeci-

nella septempunctata), z opisem tego owadu. (Tam-

że, 1820, str. 163). i
Rzecz o niewłaściwóm używaniu korzeni mlecznicy

" gorzkiój, polygala amara. (Tamże, 1820, str. 178).
Piżmo. (Tamże, 1820, str. 303).
Piżmowiec. (Tamże, 1820, str. 386).
Malina oddzielno - płciowa, rubus chamaemorus.

(Tamże, 1820, str. 431, 494).
Szafran. (Tamże, 1820, str. 444, 500).

odkrytym
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Nogiet ogrodowy, calendula officinalis. (Tamże,
1820, str. 456). ż
O rozkładzie emulsyi z migdałów słodkich z uwa-
ę nad migdałami gorzkiemi. (Tamże, 1820, str.

Owady, które zasiewy żytne niszczyły w r. 1818
w Litwie. (Tamże, 1829, str. 511).
O zacności powołań w miarę umysłowego wy kształ-
a osób niemi zajętych. (Tamże, 1820, str. 279,

Uwagi nad sposobami robienia extraktów z dołą-
czeniem wiadomości o nowój machinie wynalezionej
przez hr. Reala do wyciągania extraktów służącćj
i drugićj wydoskonalonćj przez Doebereinera. (Tam-
że, 1820, str. 108).
ai jalapy (rad. jalappae). (Tamże, 1821,

str. 1).
Rzecz o wodzie wawrzynośliwowćj, z migdałów

gorzkich i wielu innych rozeiekach zawierających
w Sobie kwas wodosinny. (Tamże, 1821, str. 28).
O turbitu (rad. turpethi). (Tamże, 1821,

str. 11).
Nowe lekarstwo przeciwko chorobie Wolem zwa-

nćj. (Tamże, 1821, str. 15).
Krótka wiadomość o goździkach korzennych w 0-

gólmości. (Tamże, 1821, str. 38 ').
- Senes, folia sennae. (Tamże, 1821, str. 479).

Rogatnica korsykańska helminthochorton, (cera
mium helmintbochorton). (Dziennik med. chir,i far-
macyi. Wilno, T. I, 1822, str. 121—135).

Korzenie kalaguali. Radices calagualae (Aspi-
dium coriaceum). (Tamże, str. 135 - 144).

Sposób robienia sztucznćj wody Selterskićj. (Tam-
że, T.I, 1822, str. 523). !

Doświadczenia chemiczne czynione z materyą ro-
piastą (materia puriformis). (Tamże, T.I, str. 491
do 495).

Rzecz o herbacie czytana na posiedzeniu ces, to-
warzystwa lekarskiego w Wilnie 12 grudnia 1822 r.
przez członka tegoż towarzystwa... Wilno, Zawadz-
ki, 18238, w 8-ce, str. 56.
Uwagi nad wyborem kory peruańskiey, iey roz-

bioremi preparatami. (Dzien. med. chir.ifarm. Wil-
no, 'T. I!, 1823/4, str. 577—589).
Wiadomość o nowo przybyłych roślinach do flory

litewskiey w roku 1822 i 1823. (Tamże, str. 640
do 656). > ;

Niektóre szczegóły tyczące się wiadomości o nowo
odkrytey roślinie, z którey się rabarbar indyjski ma

otrzymywać, i o uprawie tychże korzeni w Europie.
(Tamże, T. I, 1830, str. 65—77). ;

Wolfgang Ksawery, syn  poprzedzają-
cego, ukończywszy nauki lekarskie w Wil-
nie 1832 r., przebywał stale w Druskie
nikach, których źródła opisał. Nadto wy-
dawał pismo zbiorowe: Ondyna Druskie-
nieka, Umarł 1864r. w majętności Połuknie;
w powiecie trockim.
O wodzie mineralnćj solnój w Drnskienikach. Opi-

sanie, postrzeżenia lekarskie i przepisy dla chorych.
Rai druk, A. Marcinowskiego, 1841, w 12-ce, str.

e z L. J. Kraszewskim wydał:
Druskieniki. Szkie literacko-lekarski.

Zawadzki, 1849, w8-ce, str. 186, 2 ryc.

Wolfowicz Andrzej, lekarz z początku
XVII wieku. A
Judicium astrologieum albo przepowiedzenie rzeczy

przyszłych z gwiazd y obrotow niebieskich na rok
pański przestępny 1608, b. w. m. dr. i r., w 12-ce.

Wolfowicz Jan, doktór medycyny, stopnie
filozoficzne otrzymał w Krakowie 16388 r.;

+

Wilno, J.
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został obrany radcą miejskim lwowskim
1651 r. Umarł 1652 r.

Por. Liber promot. 308, 307. Zubrzycki: Kronika
Lwowa 326.

Wolfram Alfred.
Zachowanie się ciężaru ciała w chorobach gorącz-

kowych ostrych. Z kliniki lekavsvićj prof. Korczyń-
skiego wKrakowie. (Gaz. lek., 1882, Nr. 40, 41).
Przypadek tętniakowego, prawdopodobnie wrodzo-

nego rozszerzenia tętniey płucnćj. Miażdżyca gałęzi
Sic płuenćj znacznego stopnia. (Tamże, 1883, Nr.

p R22E
Przyczynek do nauki o samoistnóm znużeniu serca.

Znaczny przerost serca, rozległa zakrzepica żylna.
Z kliniki lekarskićj prof, Korczyńskiego. (Przegl. lek.,
1883, Nr. 47—50).

* Wolfram Jan.
Versuch iiber die hóchstwahrscheinlichen Ursa-

chen u. Entstehung des Weichselzopfs. Berlin, 1802,
W 8-ce.

Toż, Breslau, 1804, w 8-ce, str. 24,

Wolfring Emil, urodził się w Eger w Cze-
chach, w niemowlęcym wieku przewieziony
do Moskwy, ukończył tam nauki gimna-
zyalne w szkole niemieckićj przy kościele
katolickim a lekarskie w uniwersytecie
moskiewskim 1857 r. W r. 1858 został
asystentem w instytucie oftalmicznym war-
szawskim; po półtoraletniem pełnieniu tych
obowiązków udał się za granicę dla udo-
skonalenia się w oftalmologii; pracował
głównie pod kierunkiem Al v. Graefe.
W r. 1861 mianowany został lekarzem
w oddziale ocznym wojskowego szpitala
w cytadeli warszawskićj, w r. 1864 prze-
niesiony do szpitala ujazdowskiego. Tu
obok obowiązków zarządzającego oddzia-
łem ocznym wykładał okulistykę dla leka-
rzy wojskowych. W r. 18738 powołany zo-
stał do wykładu nauki o chorobach ocz-
nych w uniwersytecie warszawskim.

Przyczynek do patologii zwyrodnienia ziarnistego
łączniey (trachoma), z tab. (Gaz. lek., T. IV. 1868,
str. 729—734, 793—799, 809—818, 825—831).

Zur Histologie des Trachoms. (Arch. f. Opthalm,,
* 1868, XIV, 3, str. 159—182).

Ueber den Bau der Lamina eribrosa. (Berieht iiber
den III Congress russischer Naturforscher in Kiew
(Russisch) 1871).
Uwagi nad cierpieniami nerwu wzrokowego zale-

żnemi od budowy blaszki sitowćj (lamina eribrosa
sclerae). (Gaz. lek., T. XI, 1871, str. 305 - 308, 321
do 324).

Beitrag zur Histologie der Lamina eribosa selerae.
Mit2Tafeln. (Arch. f. Ophth., 1872, XVIII, 2, str.
10—24). i
Untersuchungen iiher die Driisen der Bindehaut des

Auges. Vorlalifige Mittheilung. (Centralbl. f. d. med.
W.iss., 1872, str. 852—854).

Zur Therapie der diphtheritischen Augenentziin-
dung. Vorlaiifige Mittheilung. (Tamże, 1872, str. 209
do 211).
Przyczynek do nauki o zaraźliwych zapaleniach

oczu. (Gaz. lek., T. XII, 1872, str. 118—116, 145—
150, 161—165, 177—184, 193 —198). ć
Beitrag zur Lehre von den contagiósen Augenen-

tziindungen. (Ausserordentliches Beilageheft zu den
Klin. Monatbl. f. Augenheilkunde, 1874, str. 277
do 303). gą

- średnio na tkanki oka stosowanćj.

Wolfram Wolski.

Odpowiedź na artykuł Talki; Stosunek owrzodzeń
rogówki do zaraźliwych zapaleń spojówki. (Gaz. lek.,
T. XV, 1873, str. 360—367),
W kwestyi rozwijania się chorób ocznych w woj-
3 (Wojenno-miedicinskij wiestnik 1875, T. 124, str.
—86).
O neuralgii rzęskowój i o znaczeniu morfiny w te-

rapii chorób ocznych. (Pam. tow. lek. warsz. T.
LXXV, 1879, str. 254 —260).
O wpływie rozdrobnionćj rtęci metalicznój bezpo-

(Medycyna, 1580,
Nr. 32).
Ueber die Wirkung des unmittelbar auf das Au-

gengewebe angewandten feinzertheilten metallischen
Quecksilbers. (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk., 1880,
str. 438).

Beriehtigung. (Behandlung der Conj. diphth. betr.).
(Tamże, 1880, str. 81). :
O stosunkach fizyologicznych naczyń krwionośnych

powiek do naczyń mięśnia podnoszącewo powiekę
górną. (Pam. tow. lek. warsz., T. LXXX, 1854, str.
381 —390).

Wolski Bronisław, ur. 6 października
1849 roku w Międzyrzeczu, w gubernii
siedleckićj, gimnazyum ukończył w War-
szawie w r. 1866 i wstąpił na wydział
lekarski b. Szkoły Głównćj, uniwersytet
ukończył w r. 1871, w tymże roku miano-
"wany został honorowym asystentem klini-
ki chirurgieznój w szpitalu św. Ducha,
przy prof. Girsztowcie, w r. 1872 postąpił
na rzeczywistego asystenta a w r. 1873 na
ordynatora tejże kliniki i obowiązki te peł-
nił do r. 1876. Następnie wyjechał do
Paryża, w celu zwiedzania klinik i słucha-
nia wykładów na wydziale medycznym.
Powróciwszy do kraju w r. 1877, udał się
na Podole, do Czeczelnika, w powiecie olgo-
polskim, dla objęcia posady lekarza w eu-
krowni i majątku ks. Orłowa; w r. 1880 po-
wołany został na lekarza domowego hr.
Krasińskich, linii ordynackićj i na tóm sta-
nowisku pozostaje do obecnój chwili.
Czy włókna nerwowe, czuciowe i odruchowe są też

same, czy też różne? (Gaz. lek., TP. VII, 1869, str. 118
do 121).
O wpływie nerwu przydatkowego Willisa na serce.

, (Tamże, T. VIII, 1870. str. 801 —804).
O wlijanii pribawocznago nierwa Willizia na sierd-

ce. (Warsz. Uniw. Izwiestja, 1870).
O nieczułości rdzenia kręgowego na bodźce ze-

wnętrzne. (Gaz lek., T. IX, 1870, str. 97—99).
Kilka objawów towarzyszących uwięzionćj przepu-

klinie pachwinowój. (Tamże, T, XV, 1873, str. 321
do 326).

Wolski Emil, z Przysuchy.
Kwas salieylowy jako lek przeciwczerwiowy (ant-

helminthieum). (Medycyna, 1879, Nr. 21).
Korespondencya z Paryża. Cachexia pachydermi-

ca (Chareot) Myxoelema (angielskich autorów).
(Tamże, 1881, Nr. 4).

Skuteczność uciskania jajników, w różnych przy-
padłościach u hysteryczek. (Tamże, 1881, Nr. 8).
Korespondeneya z Paryża. (Tamże, 1881, Nr.

17 33

Wolski Erazm, proboszcz i oficyal biecki,
żyjący około 1550 r., a zarazem lekarz,
Umarł 1553 r.



Wolski—Wonieński.

Por. Monum. Sarmat. 663. Roczn. tow. przyj. nauk
VII, 252.

Wolski Mathias Augustinus, profesor
w zakonie kanoników regularnych, nie le-
karz.

Manipuli Aristotelis physiologiae ad solemnita-
tem generalis eapituli Miechowiensis eanonie. regul.
Oracoviae, Kupesz, 1654, fol.

Wolski Szymon Gryff, rodem z Podola.
"Tentamen de Hydrophóbia Ejusque historia, con-

tagio, natura, charactere, genio. genesi, modo gene-
seos hydrophobiae canum et hominum, stadiis, pa-
thologieo et nosologieo effectu, divisione, sede, causa,
prognosi, cura, de generalibus et specialibus curae
indicationibus etc. Petropoli, typ. curiae medicae
ad mibi. rerum internarum, 1824, w 8-ee, str. 74, 3, k.

nl. 6.
Wolski S.
Ob Ippokratie i jego uezenii s pieriewodom na rus-

skij jazyk triech gławniejszieh i podlinnyeh jego knig.
Pragmaticzeskoje soczinienie... S.-Petersburg, 1840,
w 8-ce, str. 247.

Wolski Wacław.
Xięga lekarska przesz urodzonego pana Wacława

Wolskiego z wielu mieszez quam accuratissime ze-
brana... a D. 1586, w 4-ce, 12 kart. (ktękopis w bibl.
głównćj w Warszawie).

* Wolstein Jan Bogumił.
Uwagi nad zarazami bydła z przyłąszonóm wraz

wyłuszczeniem zdania, zabijaniu bydła w zarazach
zachwalonemu przeciwnego, przez Jama Bogumiła
Wolsteina w niemieckim języku wydane, teraz przez
Jakóba Kostrzewskiego nauk wyzwolonych, filozofii
i med. w akademii wiedeńskiey doktora J. C. K. Mei
w Królestwach Galicyi i Lodomeryi cyr. Bełzkiego
fizyka, na ojezysty przetłomaczone. Wiedeń, u Józefa
Kurzbeka, 1782, w 8-ce, str. 199, 10, £i 2 tabl.

Obseryationes circa luem pecudum cum adnexo
tractatu eontra trucidationem in luibus usitatam,
quas Jacob. de Kostrzewski... in latinum idioma
transtulit et notas addidit. Leopoli, 1785, w 8-ce.

Księga o zarazach bydła dla chłopów od Jana Bo-
gumiła wolsteina, lekarskiey y cyruliekiey nauki do-
ktora, przełożonego y publicznego nauczyciela lekar-
skiey bydła sztuki w e. k. zwierząt szpitalu w Wie-
dniu u Józefa Kurzbek e. k. drukarza y księgarza
r. 1784. Na oyczysty ięzyk przetłómaczona przez Ja-
kóba Kostrzewskiego, filoz. i med. w akademii wie-
deńskiey doktora, w Królestwach Galicyi i Lodomeryi
prowineyonalnego medyka, Towarzystwa medyków
pierwszego assessora J. ©. K. Mei, w akademii Iwo-
wskiey fizyolosii i materyi medyki publicznego nau-
czycielay w tejże akademii seniora. Lwów, z pod
prassy Józefy Pillerowey wdowy, naywyższych rzą-
dów krajowych drukarki, (1785), w 8-ce, str. 62.
Ded. hr. Janowi Zamoyskiemu, wojewodzie podol-
kiemu. a
Xięga o zarazach i chorobach rogatego bydła,

owiec i świń dla mieszkających po wsiach wydana
przez J. B. Wolsteina. Z niem. na polski ięzyk prze-
tłomaczona przez D-ra W. I. Hildebranda. Warsza-
wa, Gr6ll, 1792, w 8-ce, str. XIV, 148.

Toż. Warszawa, 1828, w 8-ce.

Wołek Wojciech, stopień doktora medy-

cyny osiągnął we wszechnicy Jagiellońskiój
w marcu 1863 r. Po pierwszych próbach
praktyki lekarskiej w Stanisławowie, wy-
jechał do Berlina w celu wydoskonalenia
się w okulistyce w sławnój klinice Grraefe-
go. Jako okulista osiadł stale we Lwowie,
gdzie zaskarbiwszy sobie przyjaciół w sze-
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rokich kołach i we wszystkich warstwach
społeczeństwa, 31 grudnia 1881 r. życia
dokonał.
O poprawie ław szkolnych podał do wiadomości na

posiedzeniu Tow. technicznego 1867 r. (T.I, Roczn.
Stow. techn. we Lwowie).

Wołkowiński Teofil Adolf.
Carditidis rheumaticae historia.

w 8-ce. Diss. inaug.

Wołłowicz Cypryan, stopień doktora me-
dyeyny uzyskał 1862 r. w Berlinie, 1864 r.,
w Petersburgu, 1867 r. naturalizował się
w Anglii a uzyskawszy stopień lekarski
w Kdyn burgu wstąpił jako lekarz do armii.
Odbył wyprawę do Abissynii. Najznako-
mitszą jego pracą są: badania nad wpływem
napojów wyskokowych na organizm ludzki,
dokonane wspólnie z profesorem Parkes.
Umarł 20 lutego 1872r. w Netley w An-
glii.

Etxperiments on the efteet of alcohol (ethylaleohol)
on the human body. (Glasgow med. Journ. Aug.
1870, str. 517. Proced. of the Royal Soc. of London,
XVIII, str. 362, 1870).
Experiments on the aetion of red Bordeaux vine

(elaret) on the human body. (Tamże, February, 1871,
str. 241. Proeed. of the Royal Soe. of London, 1870,

Nr. 128). >

Wołłowicz C. J., hr.
Beitrige zur Lehre von der Iritis. Miinchen, J.

Lindauer, 1862, w 8-ce, str. 39, 3 tab. Diss. inaug.
(Ocena w Schmidta Jahrbiieh, 1863, T. OXIX, str.

Wilno, 1817,

63).
Wołodzko Henricus (Polonus).
De materiis ad elaterii ordinem pertinentibus

quaedam disquisitiones. Dorpati, Livonorum, I. ©.
Schiinmann, 1857, w 8-ce, str. 30. Diss. inaug.

Wołowski Andrzej, doktór medycyny
ilekarz praktyczny w Warszawie, gdzie
przez 10 lat, zawiadywał honorowo szpita-
lem przy Towarzystwie Dobroczynności
i w nagrodę zasług otrzymał krzyż św.
Stanisława. W czasie powstania w r. 1831
pełnił obowiązki lekarza w szpitalu woj-
skowym i tu również zaszczycony został
krzyżem. W r. 1832 udał się do Paryża;
w czasie panującćj tam cholery, niósł z po-
święceniem pomoce chorym cholerycznym,
w uznaniu tóż jego zasług mianowano go
kawalerem krzyża legii honorowój z pozwo-
leniem wolnój praktyki w Paryżu.

Documens sur le cholóra morbus communiqućs
A la „Revue Módicale.* Paris, impr. Cosson, 1832,
w 8-ce, Str. 12.

Wołowski Stanisław, biegły i śmiały chi-
rurg, od 1826 — 1881 r. lekarz w szpitalu
św. Ducha. * e

Wonieński, zwany także Wojniejski, Wo-
iński, lub Wojeński Maciej, syn Andrze-
ja, szlachcica polskiego, zmarłego w Wro-

cławiu 1589 r., nauki pobierał w Krako-
wie, gdzie 1609 r. uzyskał stopień doktora

filozofii; 1612 r. licencyat, a 1613 r. dyplom
doktora medycyny. 1615 r. wcielony do
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wydziału lekarskiego zaczął wykładać ana-
tomią. W r. 1619 został podkanelerzem
akademii a w r. 1689 rektorem. Dla upo-
sażenia wydziału lekarskiego zapisał w r.
1643, 330 czerwonych złotych. Umarł 18
września 1648 r.

Quaestio de calore innato (pro 1-a in med. facul-
tate laurea). Cracoviae, 1612, w 4-ce, k. nl. 4.

Quaestio de venaesectione (pro 2-a in med. facul-
tate laurea). Oracoviao, 16'3, w 4-ce.
De pleuritide. Cracoviae, Nie. Loblius, w 4-€e,

str. 9. Diss. pro locó.
Por. Roczn. wyd. lek. II, 48, 54. III, 29. Grabow-

ski: Dawne zabytki Krakowa 69. Staroż. wiadom.
o Krakowie 267. Wizerunki i roztrząs. nauk. XIII,
148, 1840.

Wosidło, fizyk powiatowy, umarł w Ino-
- wrocławiu 3 grudnia 1875 r.

Wosiński Stanisław, stopień doktora filo-
zofii otrzymał wKrakowie 1664 r.; do nauk
lekarskich przykładał się w Padwie, gdzie
1666 r. był radcą w oddziale narodowości
Polaków. Po obronieniu rozprawy 1676 r.,
był wcielony do wydziału lekarskiego aka-
demii krakowskićj jako profesor medycy-
ny. Piastował urząd lekarza królewskiego
i biskupa krakowskiego. )

Quaestio medica de febre maligna. Cracoviae,
typ. Univ., 1676, w 4-ce, k. 5. Diss. pro loco.

Por. Roczn. wyd. lek. II, 50. III, 446. Gąsiorow-
ski: I, 319. Muczkowski: Lib. promot. 331, 388.

Woyde Maurycy, ur. 24 listopada 1791 r.
w Tucznie, miasteczku W. Ks, Poznańskie-
go. Początkowe nauki pobierał w Qylicho-
wie. Ukończywszy nauki szkolne w liceum
warszawskióm w r. 1808, był pierwszym,
który się zapisał na wydział lekarski 1809
roku w Warszawie utworzony i również
pierwszy miał sobie przez ten wydział przy-
znany 1813 r. stopień doktora medycyny
i chirurgii oraz licencyata akuszeryi. W la-
tach 1813 i 1814 doskonalił się w naukach
lekarskich w Berlinie a w r. 1814 i 1815
w Wiedniu, oddając się przeważnie okuli-
styce. Powróciwszy w końcu 1815 r. do
Warszawy został lekarzem towarzystwa
dobroczynności i rozpostarł opiekę lekar-
ską w Zakładzie dla starców i kalek, który
Towarzystwo Dobroczynności w Grzybow-
skićj Woli (2 mile za Pragą) utrzymywało.
W r. 1817 objął w nowoutworzonym uni-
wersytecie aleksandrowskim katedrę me-
dycyny sądowóćj, policyi lekarskićj i epizoo-
cyologii jako profesor przybrany; nadto
dla lekarzy niższych to jest licencyatów
czytał materyą medyczną, patologią i tera-
pią ogólną a dla uczniów wydziału prawne-
go osobny kurs medycyny sądowćj (w osta-
tnich 6 latach istnienia uniwersytetu).
W r. 1823 został profesorem stałym, w r.
1826 — profesorem radnym. Obok zajęć”
profesorskichod 1818 do 1820 r. pełnił obo-
wiązki fizyka województwa mazowieckiego,

Wosidło—Wożniakowski.

od r. 1817 do 1828 bezpłatnie obowiązki le-
karza szpitala św. Jana Bożego. Wr. 1827
został powołany na. członka Najwyższćj
Komisyi Egzaminacyjnćj. Od r. 1824 był
członkiem Rady Ogólnćj Lekarskićój a od r.
1837 nowo zorganizowanćj Rady Liekar-
skićj Królestwa Polskiego: te ostatnie obo-
wiązki pełnił do r. 1867. Odr. 1827 do 1843
był lekarzem instytutu aleksandryjskiego
wychowania panien; od r. 1833—cezłonkiem
Rady Głównój Zakładów dobroczynnych;
od r. 1828 do 1848 ezłonkiem Rady konsy-
storza jeneralnego wyznań ewangelickich.
Nadto byłjednymzzałożycieli towarzystwa
lekarskiego warszawskiego a od r. 1837 do
1840 prezesem tegoż towarzystwa. W r. 1840
był obdarzony klejnotem szlachectwa dzie-
dzicznego. W r. 1849 opuścił zawód lekarza
praktycznego, zamieszkał stale w Puła-
wach, nie przestał jednak do r. 1861 być
czlonkiem egzaminującym Rady Lekar-
skićj, W r. 18635 obchodził w Wejmarze
50-letni jubileusz doktoratu swego a w r.
1867 w Puławach 50-letnią rocznicę miano-
wania swego profesorem. Um. w Puławach
d. 4 kwietnia 1877 r.
Krwotok z pęknięcia rozdętćj żyły; śmierć. (Pam.

tow. lek. warsz., T. I, 1837, str. 9).
Siarczan miedzi w dławcu. (Tamże, T. I, 1887,

str. 25).
Zimniea utajona pod postacią kurezów codziennie

powracających. (Tamże, T. II, 1839, str. 10)
Przepisy obowiązujące przy wykonywaniu sądo-

wo-lekarskieh dochodzeń na trupach, z oddzielną in-
strukcyą dla lekarzy. Warszawa, 1840, w 8-ce, str
249.. Praca wydana wspólnie z Janikowskim Andrze-
jem i J. Stummerem.

Rewakeynacya dokonana u 55 panien. (Pam. tow.
lek. warsz., T. V, 1841, str. 76).

Pęknięcie aorty. (Tamże, T. XI, 1844, str. 85).
Przedziurawienie żołądka. (Tamże, T. XIV, 1845,

str. 102). :
O systemie odosobnionego zamykania więźniów,

szczególnie pod względem lekarskim. (Tamże, T.
XV, 1846, str. 65).

Polip serca. (Tamże, T. XVI, 1846, str. 107).
Czy docimasia pulmonum u nowo narodzonego

dziecięcia zmarłego dostateczną jest na przekona-
nie, że Śmierć dziecięcia tego po wyjściu już na
świat lub w żywocie jeszeze matki nastąpiła. Rę-
kopis.

Woynicz Ignacy.
O preparatach patologicznych ukazywanych ró-

żnemi czasy towarzystwu lekarskiemu wileńskie-
mu. (Pam. tow. lek. wil, T. I, 1818, str. 268
do 273).

Woźniakowski Ignacy Józef, ur. 1811 r;
promowany do stopnia doktora medycyny
ichirurgii w akademii krakowskiój d.6
maja 1934 r. Umarł w Polikarcicach w po-
wiecie proszowskim 8 czerwca 1875 r. w 64
roku życia.
De delirio tremente nec non de luxatione femo-

ris, ejasque repositionis methodis. Kraków, druk.
Gieszkowskiego, 1804, w 8-ce, str. 42, 20. Diss.
inaug.



Wożniakowski—Wronka.

Wożniakowski Leon, ur. r. 1810, stopień.
doktora medycyny i chirurgii uzyskał
w Krakowie, d. 15 maja r. 1834. Początko-
wo praktykował w Opatowie, w r. 1845
został lekarzem górniczym w Suchednio=
wie. Umarł w Warszawie 8 marca r. 1874,
przeżywszy lat 64.
De remediis et methodis althelminthicis nec non

de uranoraphia. Oracoviae, typ. Gieszkowski, 1834,
w 8-ce, str. 71.

Wożniakowski Michał.
De taenia humana, item de staphylomate. Ora-

coviae, typ. Univ. 1827, w 8-ce, str. 37. Diss.
inaug.

Wreden F. i Fuchs A.
Wypadki badania fizycznych i chemicznych wła-

sności oraz składu wód mineralnych Ciechocińskich
(tak zwanćjpięcioproc: ntowój solanki wody ze stu-
dni artezyjskićj), jako też otrzymywanćj w Ciecho-
cinku soli tak zwanćj medycznój. (Gaz lek. T. XVIII,
1874, str. 108—108, 113—120, 129—133).

Rozbiór chemiczny wody mineralnćj (trzyprocen-
towój solanki) i szlamu Cieehocińskiego. (Tamże,
T. XIX, 1875, str. 33—41). :

Wridt Fryderyk, okulista i chirurg kra-
kowski. Napisał:

Mierologus epithalamii. Oracoviae, Schedel, 1659,
fol. (dla Magdaleny Pipanowny, córki Jerzego Pipana
prokonsula krakowskiego).

Mierologus nuptialis. Oracoviae, Schedel, 1665.
Por. Juszyński: IL, 348,

Wróblewski Franciszek,
wsi Puciłki, w obwodzie Białostockim,
w r. 1809 rozpoczął nauki lekarskie w Wil-
nie, w r. 1812 jako uczeń 4-go kursu prze-
znaczony był do służby wojskowój jako le-
karz. Po klęsce Francuzów, wrócił z nie-
woli do Wilna, ukończył studya lekarskie
iw 24 roku życia został lekarzem klasy
l-ćj; w r. 1822 uzyskał stopień doktora
medycyny. Z początku pracował w szpita-
lu wojskowym na Antokolu, późnićj do r.
1823 był asystentem kliniki terapeutycz-
nój przy Franku, lekarzem seminaryum
i nakoniec lekarzem szpitala Siostr Miło-
sierdzia (Sawicz) w Wilnie. Um. 28 kwie-
tnia 1857 r.Wydał:
De carcinomate bulbi oculi ejusque cura. Vilnae,

1815, w 8-ce, str. 24. Diss. inaug.
Postrzeżenie choroby kołowatością tylną (empro-

sthotonos) zwaney, która po mocnem na grzbiet
upadnięciu nastąpiła. (Pam. tow. lek. wil., T. II,
1821, str. 33—44).

Postrzeżenie gwałtownego zapalenia mózgu zda-
rzonego w czasie wodnćj puchliny po szkarlatynie.
(Tamże, str. 115—120). Ę

Wróblewski Jan, ur. w mieście Brańsku,
w powiecie bielskim, gubernii grodzień-
skićj w r. 1839, do gimnazyum uczęszczał
w Białymstoku: ukończywszy ze stopniem
lekarza (cum eximia laude) nauki w aka-
demii medyko-chirurgicznćj w Petersbur-
gu w r. 1862, przez lat trzy był asysten-
tem profesora Kitera w klinice chirurgicz-
nój petersburskićj. W r. 1866 osiągnął sto-
pień doktora medycyny, W r..1868 mia-
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nowany został młodszym ordynatorem
szpitala Ujazdowskiego w Warszawie, w r.
1878 postąpił na starszego ordynatora i to
stanowisko zajmuje do obecnój chwili,
poświęcając się specyalnie chirurgii i otia-
tryi.

Nabludienija nad czuwstwitielnostiu osiazania ko-
ży. (Medicyns. wiestnik, 1861, Nr. 19).
Beobachtungen iiber die Tastempfindlichkeit der

Haut. (Med. Mittheil. 1861. Petersb. med. Zeitschr.,
1862, II, str. 127).

Słuczaj kołoto-porezannoj osłożnionoj rany żywo-
ta. (Wojenno-med. żurnał, 1867). -
O wytwarzaniu się ropy na błonach synowial-

nych stawów. Rozprawa w celu uzyskania stopnia
doktora medycyny, 1866.

Próchnienie kości stępu i śródstopia (eavies
ossium tarsi et metatarsi) odjęcie stopy sposobem
Pirogowa—wyzdrowienie zupełne z przywróceniem
używalności kończyny. (Gaz. lek., T. XI, 1874, str.
417—420).

Bardzo rzadkie zboczenia tętniey grzbietowój'
stopy i zewnętrznój podnóżnćj. (Tamże, T. XIII, 1872,
str. 529—5838).
Wypadek osteo - plastycznój operacyi Pirogowa.

(Tamże, 1874).
Wypadek ostrego ropnego zapalenia prawój ja-

my bębenkowój z zejściem w zupełne wyzdrowienie.
(Tamże, T. XXI, 1878, str. 358—356).

Wróblewski Kajetan.
Marein z Urzędowa i jego zielnik. (Pam. tow. lek.

warsz., T. LXXIX, 1883, str. 65—106).

Wróblewski Kazimierz.
Ein Fall von linkseitigem Hoematokolpos bei

Verdoppelung des Grenitalkanals. Greifswald, druk.
J. Abel, 1884, w 8-ce, str. 438. Diss. inaug. j

Wróblewski Ludwik.
Wodna puchlina brzucha uleczona dobrowolnóm

pęknięciem pępka. (Praktyczne postrzeżenia... I,
1546, str. 53—55).

Wróblewski Szymon Zygmunt, zacny le-
karz, prawdziwy przyjaciel chorych i ubo-
gich, umarłwKrakowie 25 grudnia 1873 r.,
przeżywszy lat 68.

De pilo humano. Kraków, St. Gieszkowski, 1833,
w 8-ce, str. 46i 2 karty. Diss. inaug.

Wroczyński Czesław, z Biały-Podlaskiej,
Przypadek histeryi wyleczony jednorazowóm

przypaleniem łechtaczki azotanem srebra. (Gaz. lek.,
1883, str. 387).

Przypadek połknięcia kłosa żytniego przez 8-mio
miesięczne dziecko. (Tamże, 1883, str. 751).
Bromek etylu jako środek znieczulający bóle po-

rodowe. (Tamże, 1884, str. 891).
Antypiryna jako środek przeciwzimniczy. (Tam-

że, 1884, str. 929)
Niemota trwająca 72 godzin, jako objaw hysteryi.

(Tamże, 1884, str. 890). i
Pneumonia intermittens. (Tamże, 1884, str. 929).
Wroczyński Kazimierz.
Opis topograficzno-lekarski powiatu czerskiego.

(Pam. tow. lek. warsz., T. X, 1843, str. 26. T. XI,.
1844, str. 161). |

Statystyczny opis domu przytułku starców w Gó-
rze Kalwaryi. (Tamże, T. XI, 1844, str. 196).
Wronka Ludwik, ur. 1845 r. w Olsztynku

w Prusach książęcych, nauki gimnazyalne
pobierał w Hohenstein i Brunsbergu, me-
dycyny słuchał od r. 1867 w Wrocławiu.

36
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Beitrige zur Kenntniss der angeborenen Leber-

Krankheiten. Breslau, F. W. Jungfers Buchdruek.,
1872, w 8-ce, str. 28iII. Diss. inaug.

Wrotnowski Julian, od r. 1860—1863 był
lekarzem ordynującym w szpitalu św. Du-
cha w Warszawie.
De la fieyre puórpórale.

w 4-ce, str. 48. Thóse.
Złamanie kości udowój prawćj; kruchość kości

rozwijającój się pod wpływem fosforu. (Pam. tow.
lek. warsz., T. XLVIII, 1862, str. 271).

Głuchota wyleczona elektrycznością. (Tamże, T.
XLVIII, 1862, str. 278).

Wskazówki dla przełożonych szkół, rodziców ile-

karza, mające na celu zapobieganie szerzenia się

chorób zakaźnych w szkołach i za pośrednictwem

szkół. Rzecz wypracowana przęz komitet sanitar-

ny i przyjęta przez Tow. lek. warsz. na posiedzeniu

klinicznóm dnia 3 kwietnia r. b. (Medycyna, 1883,

Nr. 15).

Wszebor Józef, ur. w Warszawie, nauk

lekarskich słuchał od r. 1857 w warszaw-

skićj medyko-chirurgicznój akademiiiukoń-

czył je w r. 1862, zlożywszy egzamin

cum eximia laude. Po obronieniu rozpra-

wy 10 sierpnia r. 1864 stopień doktora me-

dycyny osiągnął; następnie jako stypendy-

sta warszawskiego wydziału lekarskiego,

" wysłany został przez wspomniany wydział

za granicę, z poleceniem specyalnego stu-

dyowania chorób moczo-płciowych męz-

kich, co wypełniając uczęszczał w Paryżu

na wykłady Civiale'a, Philips'a, Mallez'a

i innych, składając o tóm odpowiednie spra-

wozdania warszawskiemn wydziałowi le-

karskiemu; pragnąc przytera wydoskonalić

się w różnych gałęziach medycyny, chodził

na wykłady iinnych paryzkich znakomitości

lekarskich. Po ukończeniu semestru zimo-
wego w Paryżu, opuścił to miasto i przez

Monachium, Wiedeń, Pragę, zatrzymując
się wszędzie w celach naukowych, podążył

do Berlina, dla korzystania przez semestr

letni, z wykładów "raubego, Frerichsa,
Langenbecka i innych. Po roku pobytu za
granicą powrócił do Warszawy i w r. 1866
mianowany został ordynatorem w szpitalu
Dzieciątka Jezus i te obowiązki pełnił do r.
1879, w którym, przeszedł na naczelnego

-Jekarza w szpitalu św. Rocha, i to stano-
wisko zajmuje do chwili obecnćj. W latach
1868 — 1872 był sekretarzem dorocznym
warszawskiego towarzystwa lekarskiego

a w latach 1869 — 1872 kierował wyda-
wnictwem Pamiętnika jako redaktor głó-
wny.
O całkowitóm jednostronuóm i obustronnóm wypi-

łowaniu szezęki górnćj (de resectione totali sive

un'us sive utriusque ossis maxillae superioris). R0z-
prawa napisana celem uzyskania stopnia doktora
med. w wyd. lek Szkoły Glów. warsz. przez... War-
m Ę druk. S. Orgelbranda, 1864, w 8-ce, str.

1 .

Uretrotomia wewnętrzna. Spostrzeżenie (Gaz. lek.,
T. I, 1866, str. 49—54).

Paris, Rignoux, 1858,

Wrotnowski—Wurst.

Znaczne zwężenie odźwiernika (strietura pylori)
rakiem żołądka spowodowane; śmierć z wyniszcże-
nia. (Tamże, T. II, 1867, str. 549 —553).
Rana stłuczona głowy: tężec przyranny: działanie

rozpylonego eteru i zastrzykiwań podskórnych ku-
rary w tćj ehorobie. (Tamże, str. 586—590).
O uretrotomii wewnętrznćj. (Pam. tow. lek, warsz.,

T. LVIII, 1867, str. 357. T. LVIII, 1867, str, 3).
Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. J. Cotty,

1867, w 8-ce, str. 56.
Kamień zębowy znacznćj wielkości.

lek. warsz., TF. LVIII, 1867, str. 360).
Ropień okolicy podobojezykowój lewój, pęknięcie

e: wyleczenie. (Tamże, T. LX. 1868, str.
166)
O śmiertelności na sali 30-6j oddziału męzkiego

chorób wewnętrznych w szpitalu Dzieciątka Jezus
w r. 1868. (Tamże, T. LXI, 1869, str. 121).
O rozpoznawaniu i leczeniu wysięków w opłuenćj

za pomocą aspiracyi pneumatycznój podskórnćj.
(Tamże. T. LXIII, 1870, str. 301).

Przyrząd ssący D-ra Dieulafoy, zastosowany do
leczenia wysięków w opłuenćj. (Tamże, T. LXIV,
1870, str. 188, 226).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. Kowalew-
skiego, 1870, w 8-ee, str. 122.

Przytułek dla biednych wychodzących ze szpi-
RE (Pam. tow. lek. warsz, T. LXIV, 1870, str.

2/4)
Leczenie chirurgiczne wola.

1871, str. 166).
Xylol, nowy środek przeciw ospie.

LXVII, 1872, str. 219).
Tężee przyranny uleczony za pomocą oziębienia

kolumny kręgowćj rozpylonym eterem. (Tamże, T.
LXIX, 1873, str. 13).
Dwa wypadki podskórnego przekłócia klatki pier-

siowój dla wypuszczenia wysięku z jamy opłuenćj.
(Gaz. lek., T. XXV, 1878, str. 1585—160).
Wiadomość o tyfusie wysypkowym w szpitalu

św. Rocha w Warszawie. (Medycyna, 1881, Nr. 22).
Oprócz tego wspólnie z D-rem Kwaśniekim i Stan-

kiewiezem opracował „Ohirurgią operacyjną* weho-
dzącą w skład Bibl. umiej, lekarskieli, wyd. Gaze-
ty lekarskićj.

Wszerecz Wawrzyniec, doktór medycyny,
ur. we Wszereczu, w Rzymie uzyskał sto-
pień doktora teologii, prawa i medycyny.
Był kanonikiem kollegiaty pułtuskićj i pe-
nitencyonarzem katedry. płockićj, Umarł
1614 r., mając przeszło 76 lat wieku. Opi-
sał Mazowsze, Płock i jego osobliwości
w czasie powietrza morowego w tóm mie-
ście 1603 r. grasującego. Rękopismo to ła-
cińskie posiadał biskup Prażmowski; wy-
imki umieścił w swych pismach Gaware-
cki (1824). , ;
. Wiszniewski: I, 84. Rocznik Alleluja 1831,

str. 39.

* Wundt Wilhelm.
, Fizyologia. Przekład dzieła: „Lehrbuch der Phy-

siologie des Menschen 1868* przez D-ra Al. Stock=
manna. T. II. Warszawa, red. Gaz. lek., druk. I.
Bergera, 1871, w 8-ce, str. 2721 IV, z 77 drzeworyt.
w tekscie. (T. I, stanowi: Donders'a Fizyologia).
Wchodzi w skład bibl. umiej. lek.

Wurst Adolf, ur. 1848 r. w Romanówce
w Galicyi, nauki gimnazyalne ukończył
w Tarnopolu, do medycyny przykładał się
w Krakowie, gdzie w styczniu 1874 r. sto-

(Pam. tow.

(Tamże, T. LXVI,

(Tamże, T.



Wychowanie—Wykaz.

pień doktorski uzyskał. Następnie 5 lat był
asystentem kliniki okulistycznój w Krako-
wie; a obeenie jest lekarzem powiatu (ie-
szanowskiego w Galicyi.
Rzadka postać zapalenia miąższowego rogówki.

(Przegl. lek., 1875, Nr. 3).
Kilka uwag o zastoinowóm obrzmieniu tarczy ner-

wu wzrokowego. Z kliniki okulistycznój prof. Rydla.
w Krakowie. (Tamże, 1876, Nr. 25, 26. 1877, Nr.
32, 33).
Obustronny wrodzony brak tęczówek.

1877, Nr. 38).
Zapalenie siatkówki połączone z upośledzeniem jój

pobudliwości wyleczone za pomocą wstrzykiwań
strychninu. (Tamże, 1877, Nr. 45). ś
Przypadek barwikowego zwyrodnienia siatkówki.

(Medycyna, 1877, Nr. 39).

(Tamże,

O działaniu ezerynu w jaskrze. (Przegl. lek., 1878,
Nr. 10— 12).
Wychowanie ciałai duszy dzieci. Kraków, w druk.

Antoniego Grebla, 1790, w 8-ce, str. 152.

Wyczałkowski Wincenty, ur.1836 r. we
wsi Tury-Wilczćj w powiecie lipnowskim,
guberni płockićj; do gimnazyum uczęszczał
w Płocku, nauki lekarskie ukończył w uni-
wersytecie kijowskim w r. 1862. Praktykę
lekarską rozpoczął w mieście powiatowóm
FKmkowie, następnie r. 1865 był lekarzem
miasta Zakroczymia, r. 1867 lekarzem po-
wiatu makowskiego a od r. 1869 jest leka-
rzem szpitala św. Aleksego w Płocku,
W Towarzystwie lekarskióm płockióm pia-
stuje urząd bibliotekarza.

Stulejka (phimosis), jój leczenie.
XVIII, 1875, str. 74 78).

Sprawozdanie ze szpitala cholerycznego w Płocku.
(Tamże, T. XV, 1873, str. 86).
Sprawozdanie z czynności lekarskićj w szpitalu

św. Aleksego w Płocku za r. 1872. (Tamże, 1. XV,
1873, str. 86—92).
e: za r. 1874. (Tamże, T. XVIII, 1875, str.

68). : :
Toż, za r. 1875. (Tamże, T. XX, 1876, str. 283 -

284. T. XXI, 1876, str. 42—44).
Toż, za r. 1876. (Tamże, T. XXII, 1877, str. 295—

299, 309—310).
Postrzeżenia terapeutyczne ze szpitala św. Ale-

ksego w Płoeku za r. 1877. (Tamże, T. XXIV, 1878,
str. 209—212, 228—280).

Spostrzeżenia z czynności lekarskićj szpitala św.
Aleksego w Płocku za r. 1378. (Tamże, T. XXVIII,
1879, str. 1—4).
, Sprawozdanie z czynności lekarskiej w szpitalu
sw. Aleksego w Płocku za rok 1879. (Tamże, T.
XXVIII, 1880; str. 255 —257).

Wygonowski Julian, z Wygonowa.
Essai sur I'6rat morbide bilieux. Montpellier, I.

Martel, 1847, w 4-ce, str. 28.
Du tetanos de la matrice, extrait de Fouvrage du

Dr. Th. Corral traduit de Iespagnol. Marseille,
impr. Olive, 1847, w 8-ce, str. 64.

Wygrzywalski Maryan, współczesny le-
karz w mieście Piotrkowie. ;
Sprawozdanie z czynności chirurgicznych w szpi-

talu św. Trójey w Piotrkowie, w latach 1862—1864.
(Tyg. lek., 1865, Nr. 32, 33),
Sprawozdanie ze szpitala św. Trójcy w Piotrko-

wie za r. 1865. (Gaz. lek., T.I, 1866, str. 38 — 38,
250—253).

(Gaz. lek., T.

568

Ze szpitala i w szpitalu. (Tamże, T. II, 1867, str.
794 — 797. T. III, 1867, str. 8 — 11, 20 — 26, 37
do 42).
O ropniey (Pyemia) napisał William S. Savorys

przełożył z angiels.. (Tyg. lek., 1867, Nr. 16 — 20,
22—25).
O zakrzepie i zatorze tętniey płucnój jako przy-

czynie nagłóćj śmierci w okresie popołogowym. Na-
pisał W. S$. Playfair; przełożył z angielskiego...
(Tamże, 1867, Nr. 44, 45). ż

Dzieciobójstwo czy niebytność czynu karygodnego
(ob. Wisłoeki). (Gaz. lek., TT. III, 1867, str. 236
do 289).

Ze szpitala. (Tamże, T. VII, 1869, str. 81 — 85,
97—102, 171—174, 217—220, 278—3277, 401—406).

Dodatek do eheiloplastyki. Rzecz wyłożona na
pierwszym zjeździe lekarzów i przyrodników polsk.
w Krakowie. (Przegl. lek., 1869, Nr. 49—50).

„ Wypiłowanie częściowe podokostne szczęki dolnój. -
(Gaz. lek., T. VIII, 1870, str. 873—874).

Cheiloplastyka. (Tamże, T. IX, 1870, str. 5—8).
Kazuistyka szpitalna. (Tamże, str. 145 —148, 161

do 164). „.
Smierć naturalna — ezy zabójstwo. Wypadek są-

dowo-lekarski. (Tamże, T. XII, 1872, str. 37—42).
Ze szpitala. (Tamże, str. 385—388, 417—420, T.

XIII, 4/2—474, 485—489, 497—501).
Ze szpitala. Dwa wypadki ostrój zgorzeli kości.

(Tamże, T: XIV, 1873, str. 193—197).
Nieeo o opatrunku ran w ogólności i ran poopera-

cyjnych. (Tamże, str. 213—220, 289—290).
Zranienia przez machiny. (Tamże, str. 290—296,

377—380).
e chloroformowaniu. (Tamże, T. XV, 1873, str.

deg.
Ze szpitala. (Tamże, T. XVI, 1874, str. 221—327

353—359).
Z zapisek szpitalnych. (Tamże, T. XXVI, 1879,

str. 71—73, 121—123, 134—135, 158—155).
Wyjaśnienie $ 48 ustawy dla farmaceutów. 1839,

w 8-ce, str. 7, po polsku i po rosyjsku.
Wykaz «chorych obojga płci w szpitalu Braci mi-

łosierdzia w Krakowie w czasie od 1 stycznia do
końca grudnia 1868 r. bez różnicy stanu, narodo-
wości i religii przyjętych i opatrywanych. Kraków,
b. w. dr., w 4-ee, k. 3.

Toż, do końca grudnia 1869, B. w. dr., w4-ce,
kart 2.

Toż, w czasie od 1 stycznia do 31 grudnia 1873 r.
Kraków, w 4-ee, str. nl. 4.

Toż, w czasie od 1 stycznia do 1 grudnia 1875 r.
Kraków, nakł, braci miłosierdzia, w druk. Czasu,
1876, w 8-ee, k. 2. 5 :

„Wykaz domów m. Warszawy, w których zdarzyły
się wypadki cholery ze śmiertelnóm zejściem pod-
czas epidemii 1867 r. Z Gaz. lek. 1869.

Wykaz lekarstw, które dla ubogich cholerą do-
tkniętych przez lekarzy zapisane i z aptek na koszt
e u wydawane być mogą. Warszawa, 1836.

olio. ;
Wykaz lekarstw, które w czasie epidemii chole-

rycznój mogą być wydawane z aptek na ustne żą-
danie każdego bez recepty lekarza, nawet na zapas.
Warszawa, druk. Strąbskiego, 1847, str. 3.

Wykaz lekarstw, które na zarządzenie komitetów
ustanowionych na czas trwania cholery mogą być
wydawane z aptek cywilnych na koszt skarbu w mia-
steczkach i wsiach, gdzie nie ma lekarzy. Warsza-
wa, Strąbski, 1847, w 8-ce, str. 9. zę

Wykaz lekarstw, których utrzymania w aptekach
przestrzegać mają urzędnicy lekarscy przy. rewi-
zyach i przeglądach. Warszawa, 1851, w 8-ce, str.
28. Po polsku i po rosyjsku. i

36*
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Wykład przyczyn znacznćj Śmiertelności rocznia-

ków, z wykazaniem zasadniczych środków. Radom,

druk. przy rządziej gubern. radomsk., 1858, w 8-ce,

str. 160.
Wykład srzodków do ratowania uduszonych, uto-

nionych, zmarzłych, obwieszonych, zaduszonych,

otrutychi od pioruna zabitych. B. m.ir. (Kraków,

1805), w 8: ce. >

"Toż, Kraków, w druk. Trasslera (1805), w 4-ce,

k. nl. 8. Po polsku i po niemiecku.

Wykłady, kliniczne. Warszawa, Rybiński i Schrei-

ber,uAd. Kowalskiego, druk. K. Kowalewskiego.

1. Jaceoud S. O zakłóceniach mowy, 1874, w 8-ce,

str. 29. 2. Jaecoud S. Rzucawka i moeznica, 1874,

w 8-ce. (Zapowiedziano 12 zeszytów).

Wyłuszczenie nauki Browna przez ŻZiliberta opi-

sane w Zbiorze paryzkiego tow. zdrowia T. UE.

Przełożył na polski język B. M. (Pamiętnik now.

warszawski na r. 1801, Nr. VIII, 212—220. Nr. X,

67—19).
Wyobrażenie trojga dzieci, wydał Joannes Theo-

baldus Blasius Argentoratensis, jak to widzieć mo-

żna z pisanój dedykacyi Snebergerowi. 1578.

Wyrzykowski Julian, ur. w FKomży 25

marca 1888 r., ukończywszy nauki gimna-

zyalne w Warszawie w r. 1855, wstąpił do

słażby rządowćj i pozostawał jako aplikant,

w b. Kómisyi rządowój spraw wewnęćrz-

nych i duchownych. Z otwarciem w r.

1857, warszawskiój medyko-chirurgicznój

akademii, zapisał się do gronajój słucha-

czów, opuściwszy zajmowany przedtóm

urząd. Wypadki r. 1863, w których

czynny brał udział, przerwały mu bieg na-

uk, tak, że dopiero w r. 1865 dyplom le-

karskijSzkoły Głównój otrzymał. Wr.1566

drogą konkursu, uzyskał miejsce ordyna -

tora w szpitala Ewangelickim i na tóm

stanowisku pozostawał do r. 1875, w któ-

rym przeniósł się do miasta Stopnicy, gdzie

w r. 1882 został lekarzem szpitala św. Ka-

rola.
Rak żołądka (scirrhus ventrieuli). Przewlekły ka-

tar żołądka i kiszek (gastro-enteritis chronica). Ka-

tar przewlekły oskrzeli (Bronchitis ehronica). Z kli-

miki Ohałubińskiego. (Klinika, 1866, str. 153 — 159).

Ostre przekrwienie i ostry obrzęk (oedema) płue.

(Tamże, 1867, str. 303—357).

Kilkaprzypadków durzycy (typhus). (Tamże, T.

II, 1867, str. 59 -96, 105 - 113). :

Mięsak gliomiatyczny móżdżku (gliosarecoma cere-

belli). (Gaz. lek., 'T. III, 1867, str. 1—5, 17 —20).

© Ostre miąższowe zapalenie nerek. (Tamże, str.

169—172). ga
Durzyca brzuszna (ileo-typhus).

1868, str. 537—542). ;

-_ Zapalenie, płuc, katar oskrzeli (pneumonia eruposa,

bronchitis catarrhalis). (Tamże, 1868, str. 209—213).

O zachowaniu się. obumarłych części we wnętrzu

ludzkiego ciała, ze szezególnym względem na sero-

wate zapalenie i gruźlicę płuc. Wykład prof. Rud.

Virehowa. (Dodatek do Kliniki, T. II, 1868, str. 192

do 221). RZ

Trzy przypadki zapalenia epidemicznego osłon

mózgo - rdzeniowych zakończone wyzdrowieniem.

(Gaz. lek., PT. VIII, 1870, str. 729—134, 148—758).

Sprawozdanie z Sezonu kąpielowego w zakładzie

wód mineralnych Soleekich za r. 1870. (Tamże, T. X,

-1871, str. 540—549, 565—569, 581-584, 597—600).

(Tamże, DAY

Wykład—Wysocki.

Toż, za r. 1871. (Tamże, T. XII, 1872, str. 289—

298, 315—321, 328—33L).
Sprawozdanie z chorób leczonych u wód mineral-

nych słono-gorzkieh, siarczano-alkalieznych w Sol-

cu, w czasie sezonu 1872 r. (Tamże, EZPY, T0CR

str. 209—213, 220—281, 2438—247, 268—-266).
Toż, za r. 1873. (Tamże, T. XVI, 1874, str. 257—

262, 27/3—276).
"Toż, za r. 1874. (Tamże, T. XVIL, 1875, str. 40—

45, 54—58).
Toż, za r. 1800.

331, 344—348).
"Toż, za r. 1877. (Tamże, T. XXIV, 1818, str. 49—

58, 65-71, 86—90, 135—138, 195—200, 21 1—214).

Toż, za r. 1880. Warszawa, K. Kowalewski, 1881,

w 8-ce, str. 24.
Zapalenie płatowe płuc i opłuenćj z prawćj strony,

ostry nieżyt oskrzeli, ograniczona zgorzel części dol-

nego prawego płatu płuc. Wyzdrowienie. (Gaz. lek.,

T. XII, 1872, str. 81—89).
Ropień pozaotrzewny (abscessus retroperitonealis)

przyjęty błędnie za. ból nerwów lędźwiowych (lum-

bago), otwarcie sztuczne ropnia na zewnątrz i dobro-

wolne do jamy opłuenćj; odma piersiowa (pyopueu-

mothorax), wyzdrowienie. (Tamże, T. XIII, 1872, str.

721 —727).
Kilka uwag o charakterze tegorocznćj (1873) epi-

demii zimniey. (Tamże, T. XVI, 1874, str. 1—10).

Kilka wypadków pierwotnego zapalenia otrzewnój;

działanie makowca w rzeczonćj chorobie. (Tamże, T.

XVIII, 1875, str 129—137, 140—152).
Trzy wypadki zapalenia epidemicznego osłon mó-

zgo-rdzeniowych. (Tamże, T. XXVI, 1879, str. 51—

52, 64—66).
Nadto w wychodzącym od r. 1870 do 1875 „Prze-

glądzie postępów nauk lek.* pod redakeyą prot.

Girsztowta, pomieszczał corocznie sprawozdania

z dziedziny farmakologii i toksykologii.

Tłómaczył dzieła Suehardt'a i Posner'a (ob.).

Wysłouch Wiktor.
Propositions sur quelques maladies de Fencephale

relativement A leur diagnostique et 4 leur traitement

ect. Paris, 1885, w 8-ce.

Wysocki Aleksander.
Przypadek pląsawicy większój (chorea major sau

germanorum), leczony wodnikiem chloralu. Z oddzia-

lu chorób wewnętrznych D-ra Korczyńskiego w Szpi-

talu Św. Łazarza w Krakowie. (Przegl. lek., 1875,

Nir. 4, 5).
Ein Fall von Chorea major s. Germanorum behan-

delt mit Chloralhydrat. (Wien. med. Woch,, 1875,

Nr. 14, 15). a
Wysocki Feliks, promowany do stopnia

doktora medycyny w Krakowie d. 6 maja

1833 r. Odr 1840 był lekarzem ordynują-

cym w szpitalu św. Ducha w Krakowie.

Umarł 5 lutego 1845r w Kubusze (Lieubus)

na Szląsku, gdzie pozostawał z przyczyny
rozwiniętćj choroby umysłowój.
De venaecsectionis therapeutieo usu. Cracoviae,

typ. universitatis, 1888, w 8-ce, str. 48. Diss. inaug.

Wysocki Ignacy, z Wołynia,
Diss. morbos testium exhibens. Vilnae, Zawadzki,

1824, w 8-ce, str. 35. Diss. inaug.

Wysocki Karol, rodem z Pleszewa wW.

Ks. Poznańskićm, nauki gimnazyalne po-

(Tamże, T. XX, 1876, str. 326—

bierał w Trzemesznie i Głogowie, medycy-

ny uczył się w Berlinie i Marburgu, dok-

toryzował się w Wrocławiu 6 grudnia

1872 r.



Wysokiński Wyżewski.

Ueber Hospitalbrand. Breslau, Druck v. A. Neu-

mann, 1872, w 8-ee, str. 27. Diss. inaug.

Wysokiński Andrzej, z Kijowa.
Diss. de cholera epidemica Indorum. Vilnae, typ.

Manesi Rommae, 1828, w 8-ce, str. 43. Diss. inaug.

Wysokiński Cypryan Aleksander.
De respiratione viseerum. Francofurti, (1789),

Ww 4-0e.
Wystawa przyrodniczo-lekarska w Poznaniu. Po-

znań, czcionkami Ludwika Merzbacha, 1870, w 8-ce,

str. 2.

Wyszomirski Józef, magister farmacji.
Pepsyna. (Tyg. lek., 1857, Nr. 45).
Przyrząd własnego pomysłu przeznaczony do za-

stępowania syfonów przy użyciu wód mineralnych.
(Pam. tow. lek. warsz.. T. LIX, 1868, str. 258).
O sztucznych wodach mineralnych. (Gaz. lek., T.

X, 1871, str. 689—694).
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Wyszyński Józef X.
e Wilibad. (Biblioteka warsz., 1845, III, str.

).

Wyszyński Władysław, spółczesny lekarz
warszawski.
O kumysie kefirowym. (Gaz. lek., 1888, Nr. 32).
Keir, jeden z najlepszych odżywczych napoi.

Warszawa, druk. Głaz. handl., 1883, w 8-ce, str. 14.
Toż, wyd. drugie. Tamże, 1884, w 8-ce, str. 16.

Wytyszkiewicz Mateusz, doktór medycy-
ny zmarły około 1824 r., zostawił: „Ręko-
pism chemii darowany T. N. kr.*
Wyżewski Teodor, z Wołynia.
„Exposć rapide des principaux dogmes de la doc-

trine módieale de Montpellier. Montpellier, Gelly,
1839, w 4-ce, str. 25. Thóse. -



566 .* : X. Z—Xelowski.

SZA: Nowsza forma przepisywania chloroformu do

Tętniak łuku aorty (Aneurysma areus aortae), miejscowych wcierań. (Tyg. lek., 1860, Nr. 5).

(Medycyna, 1874, Nr. 34). Ulepszony sposób otrzymania weratryny. (Tamże,

Xelowski Emil, aptekarz. 1860, Nr. 48).



; z. $.—Zagórski.

Ż. 8.
Psychologia samobójstwa. Kraków, Lwów, Sey-

farth i Czajkowski, 1878, w 8-ce, str. 54.

Zabiełło Franciszek, rodem z Grodna.
Diss. de hepatitide oeeulta febrem gastrieam bi-

liosam mentiente. Vilnae, typ. dioeces., 1828, w 8-ce,

str. 24. Diss. inaug. .

Zabiełło Kazimierz Teofil, rodem z Gro-
dna.
De partiali pedis imi exstirpatione. Vilnae, typis

Congr. mission., 1826, w 8-ce, str. 40. Diss.

inaug.

Zabłocki P.
Uczenije o boliezniach jaiczka, siemiennago kanali-

ka i moszonki izłożennoje...  S.-Peterburg, 1848,

w 8-ce, str. XVII, 454 i atlas z 6 tabl. podłuż.

Zabłocki.
De Pópiploeżle traumatique ceonsidóróe surtout au

point de vue du traitement. Paris, 1869. Those.

Zabłudowski J., asystent kliniki ebirur-
gicznój uniwersytetu profesora Bergmann'a

w Berlinie.
Matierjały k woprosu o diejstwii massaża na zdro-

wych ludiej. Petersburg, J. Trej, 1882, w 8-ce, str.
83. Diss. inaug. , ę

Uwagi ogólne o mięsieniu (massażu) w chirurgii,
jego zastosowaniu i technice. Rzecz wygłoszona na 8
zjeździe międzynarodowym lekarzy w Kopenhadze d.
16 sierpnia 1884 r. (Gaz. lek., 1884, Nr. 42, 44).

Zaboklicki Stanisław, umarł w Ostrow-
cu w gubernii radomskićj 16 marca roku
1882.
Du cordon ombilica] et de la chute aprós la nais-

sance. Paris, 1869, w 4-ce, str. 47. Those.

Zaborowski Napoleon Karol.
Zbiór obowiązujących postanowień do użytku

praktycznego władz opiekuńczych zakładów dobro-
czynnychiadministracyi szpitali w Król. Polskióm
zastosowany. Warszawa, nakł. Dzwonkowskiego,
druk. Jana Głliieksberga, 1861, w 12-ee, str. 47.

Zabrocki R. |
Untersuchungen iiber das Erythraphlein, den

wirksamen Bestandtheil der Sassy Rinde. (Arch, f.
exp. Pathologie, XV, str. 403),
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Zachar Antoni Erazm, rodem z Galicyi.
Quaedam momenta circa gradationem vivae natu-

race. Vindobonae, typ. Strauss, 1830, w 8-ce, str. 39.
Diss. inaug.

Zacharewicz Kajetan, z Hubiszek.
Quelques mots sur les plaies de tóte produites par

les instruments piquants, tranchants et eontondants.

Montpellier, Jullien, 1538, w 4-ce, str. 16. Those.

Zachler Leopold, rodem ze Lwowa.
Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de

eamphora ete. Vindobonae, typ. W. Uishauser, 1832,
w 8-ce, str. 20.

* Zachowaniu się (0) wstrzemiężliwómiwpływie je-

go na zdrowie. Przekład artykułu umieszczonego

w Edinburgh Review. ( Wizer. i roztrz. nauk. Poczet
nowy T. XXIII, 1838, str. 1—66).

Zadek Ignacy.
Die Messung des Blutdrucks am Menschen mit-

telst des Baseh'schen Apparates. Berlin, gedruckt

bei L. Schumacher, 1830, w 8-ce, str. 48 i 1 nl. Diss.

inaug.
:

Zagórski Adam, ur. w powiecie Grójec-

kim d. 10 grudnia 1841 r., nauki gimna-

zyalne pobierał w Warszawie i Lublinie,

w r. 1859 wstąpił do akademii medyko-chi-
rurgiczaćj, zmuszony opuścić kraj rodzin-

ny udał się do Bazylei, gdzie w r. 1864 za-

pisał się na wydział lekarski, i wkrótce za:

mianowany został asystentem przy kate-

drze anatomii porównawczój, w r. 1865 zo-

stał młodszym asystentemwklinice chirur--

gicznój, a we wrześniu r. 1866 złożywszy

egzamen „insigni cum. laude* i otrzymaw-

szy stopień doktora medycyny, chirurgii

i akuszeryi otrzymał posadę asystenta
w klinice okulistycznej. W grudniu w r.

1868 przeniósł się do Galicyi i osiadłw Rze-

szowie, gdzie dotąd sprawuje obowiązki
lekarze miejskiego. i

Ungewóhnlicher Verlauf einer Schieloperation bei

chronischem Morb. Brighti (Monatsbl. f. Augenheilk.,
1867, Oct., str. 317—322).

Fin Fall von gleichseitiger Hemiopie nach apo-
plektisechem Insult mit yollstindiger Restitution,
(Tamże, 1867, Oct, str. 322—326),
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Beitrdige zum Kaiserschnitte. (Monatschr. f. Ge-
burtsk., 1868, Bd. 31, str. 44).

Śmiertelność w Rzeszowie w r. 1871. (Służba zdro-
wia publ., 1872, Zesz. V, str. 343—345).

Wady publicznego wychowania ze stanowiska le-
karskiego podług D-ra Bagińskiego napisał... Lwów, .
księgarnia polska, druk. A. J, O. Rogosza, 1878,
w 8-ce, str. 26. i
O przyczynach i skutkach wzroku krótkiego ze

względu na wychowanie publiczne. Lwów, księgar-
nia Ro druk. A. J. O. Rogosza, 1879, w 16-cee,
str. 22.
O przymusie szkolnym. (Tydzień Polski (Lwów),

1879).
Zebrania młodzieży. (Tamże, 1879).
Nauka gimnastyki w szkołach. (Tamże, 1879).
Nauka śpiewu w szkołach. (Tamże, 1879).
O oku kobiecem. (Bluszez, 1880).
Q usterkach w mowie. (Przegląd Rzeszowski,

1882).
Zabawy młodzieży. (Tamże, 1880).
Q piękności oka, odezyt w kółku literacko-muzy-

cznóm. (Osobn. odb. z Przeglądu rzeszowskiego).
Rzeszów, autor, druk. I. A, Pelara (H. Czernego),
1884, w 16-ce, str 31.

Bakterye i wąglik. (Przegląd Rzeszowski, 1884).

Zagórski j.
Szpital we wsi Soleu przy wodach mineralnych

słono-siarczanych tamże. (Wypis z rękopismu przy-
gotowującego się do druku pod słowami: Opis Solea
zjego źródłem wody słono-siarezanój). (Tyg.lek.,
1851, Nr. 41, 42).

Zagórski Jakób, doktór filozofiiimedy-
cyny, po śmierci Wincentego Oczki (1626),
został lekarzem kapituły gnieźnieńskićj.
Umarł na zarazę 1688 r.

Por. Korytkowski: Prałaci... III, 116. Gąsiorowski:
O kanonikacie: 22.

Zagórski Karol.
"Kurara. Pogadanka fizyologiczna. (Zdrowie, T. I,

1878, Nr. 7—9).
Przyczynek do kazuistyki szwów nerwowych.

(Gaz. lek., 1884, str. 897).
Zagórski Piotr, doktór medycyny i chi-

rurgii, był profesorem anatomii w medyko-
chirurgicznój akademii w Petersburgu.

Sokraszczennaja anatomia ili rukowodstwo k po-
znaniju strojenia czełowieczeskago tieła dla obucza=
juszezichsia wraczebnoj nauki. Impr. med. chir. aka-
diemii professora... Izdanie 2-e.  S.-Petersburg,
1808, w 8-ce, str. 494.

Commentatio academica, abortus humani monstro-
si rarissimi deseriptionem ac delineationem sistens.
(Nov. Act. Acad. Petropolit. T. XV, hist. str. 114.
Mem. str. 473).

Varietaet der Aorta. (Mómoir. de PFacad, des Se:
de St. Petersbourg, T. II, str. 319).
Arcus aortae bipartiti praeternaturalis. (Tamże,

T. IX, 1824, str. 387).

Zagórski P. :
* Uebersicht der Typhussterblichkeit waihrend der

Epidemie von 1877/8 in St.-Petersburg. (St. Petersb.
med. Wochenschr., 1879, Nr. 7). ;

Zagrodzki K.
Korespondencya zapowiatu Pińczowskiego.!Kilka

słów o cholerze we wsiach Kije i Szezytniki. (Medy-
cyna, 1873, Nr. 52).

Zachorowski Dominik, rodem z Wilna,
był pomocnikiem lekarza w szpitalu Uja-

Zagórski—Zakrzewski. ,

zdowskim w Warszawie. Umarł 30 maja
1878 r. w 74 roku życia,
De jodio eiusque preparatis vi et administratione

variis in morbis. Varsoviae, typis Joannis W róblew-
gki, 1837, w 8-ee, str. 78, IV, k. nl. 2.
Zachorowski Zygmunt.
O cholerze w Radziwiłłowie i na Wołyniu i lecze-

niu jćj saletranem srebra. (Gaz. lek., T. XIII, 1872,
str. 753—756).

Zaika Grzegorz, professor krakowski.
Enchiridion physiognomiae. Oracoviae, 1532.
Zajączkowicz Jan, stopień doktora filo-

zofii otrzymał w Krakowie 1674 r.; nauk
lekarskich uczył się za granicą, gdzie prze-
bywał lat 10. W akademii padewskićj był
radcą narodowości polskićj od r. 1680—
1664. R.1695 wcielony został do wydziału le-
karskiego akademii krakowskićj, w którćj
od r. 1705 wykładał anatomią. Był wielo-
krotnie dziekanem. oraz rajcą krakowskim.
Godzien chlubnćj wzmianki z powodu usi-
łowań, jakie podejmował w celu przywró-
cenia akademii dawnój świetności. Umarł
28 czerwca 17/17 r., zapisawszy kilkaset
dzieł lekarskich matematycznych i histo-
rycznych bibliotece akademii krakowskićj.
"Wydał:

Quaestio medica de apoplexia... pro loeo inter doc-
tores et professores obtinendo... publieae disputationi
proposita. Oracoviae, Schedel, 1695, fol., k. 4, nl. 38.
Ded. Janowi III.
Optimum elixir apoplexiae mundanae sapientia seu

oratio in rebus mundanis vim maximam sapientiae
demontstrans... Oracoviae, Schedel, 1695, fol., k. 12.
Ded. Janowi Małachowskiemu.

Por. Roczn. wyd. lek. II, 65. III, 447. Gąsiorowski:
11,320. Grabowski: Staroż. wiad. o Krakowie 135.

Zajączkowski Julian, nauk lekarskich
słuchałw Dorpacie, gdzie w r. 1869 dyplom
doktorski uzyskał, trudnił się wykonaw-
stwem lekarskióm w Warszawie, zmarł
ą„o w Turcyi podczas wojny w roku
o
Zur kiinstlichen purulenten und phlogistisch-sep-

tischen Blutalteration. Dorpat, Laakmann, . 1869,
W 8-ce, str. 141. Diss. inaug.

Zajączkowski Tomasz, rodem ze Liwowa.
Tabella toxieologiea. Turiei, typ. Orelii Fuesslini, -

1836, w 8-ce, str. 15. Diss. inaug.
Die epidemische Brechruhr (Cholera) ihr Verlauf,

ihre Verhiitung und Behandlung nach eigenen zahl-
reichen und neuen Beobachtungen geschildert. Zii-
rieh, Orell et Qomp., 1837, w 8-ce, str. 23.

Zajączkowski Michał.
O przewietrzaniu mieszkań i sposobach oznacze-

nia stopnia zepsueia powietrza. Lwów, druk. K. Pil-
lera, 1880, w 8-ee, str. 15. Odbitka z Dźwigni.

Zakrzewska Marya E., doktór medycyny,
A practical illustration of „womans right to labor;*

or a letter from... M. D., late of Berlin, Prussia. Bo-
ston, O. H. Doll, 1869, w 8-ce, str. 167,

Zakrzewski Maryan Floryan, ur. 8 wrze-
śnia 1808 r. we Liwowie, z rodziny ormiań-
skiój, ukończywszy kurs nauk gimnazyal-
nych1820r. przez lat 3 słuchał nauk na wy-
dziale filozoficznym uniwersytetu lwowskie-
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go,następnie oddawał się medycynie w Wie-
dniu, gdzie 1830 r. osiągnął najwyższy sto-
pień lekarski. Po powrocie do rodzinnego
miasta uzyskał (14 sierpnia 1830 r.) miej-
sce drugiego lekarza przy zakładzie obłą-
kanych; obowiązki te pełnił nie cały rok,
gdyż już 14 stycznia 1881 r. życie zakoń-
czył. Napisał.

Medicinisch-literarische Geschichte des Weichsel-
zopfes. Ein Versuch... Wien. Dr. der Mechitaristen,
1830, w 8-ce, str. VIII, 152. Diss. inaug.
'W rękopisie zostawił:
Materyały do słownika biograficznego lekarzy

w Polsee dawnćj i teraźniejszćj, jak również do kata-
logu bibliograficznego medycyny polskićj.
Terminologia lekarska polska. . ,
Rozprawa v obłędzie opilczym. ,
Przekład dzieła Hartmann'a: Umysł ludzki w swych

stosunkach do życia fizycznego czyli zarysy fizyolo-
gii myślenia.
ZZPĘ dokumentów do historyi. szpitalów lwow-

skich.
Notaty o Kulezyckim, o żydach lwowskich, o or

mianach lwowskich. Ń
Nadto są drukowane jego artykuły w czasopiśmie

Zakładu nar. Ossol. w Rozmaitościach lwowskich
i w Mnemozynie niemieckićj.

Życiorys Zakrzewskiego znajduje się w Przyjacielu
ludu, 1842, str. 105—107.

Zakrzewski Józef, rodem z Lublina.
Kssai sur la chlorose. Montpellier, 1837, w 4-ce,

str. 18. Thóse. | z

Zakrzewski Tomasz, doktór filozofii i me-
dycyny, był kanonikiem włocławskim.
Umarł 1607 r.

Por. Niesiecki: Korona Pols. IV, 649. Starowolski:
Monum. Sarmat. 408.

z Zalesia Jakób (de Zalesie), stopnie filo-
zoficzne otrzymał w Krakowie 1456 i 1462
roku. Profesor akademii krakowskićj, przed
r. 1480, zapisany między kanonikami gnie-
źnieńskiemi; był lekarzem nadwornym króla
Aleksandra, przy którego skonie, który na-
stąpił w Grodnie 1506 r. był obecny wraz
z Balińskim.

Por. Roczn. wyd. lek. III, 436. Stryjkowski: Chron.
pols. Lib. XX, str. 641. Miechowita: Lib. IV, str. 526.
Gąsiorowski: O kanonik. D-ra med. str. 17.

Zaleski Adam, ur. w Augustowie, nauki
gimnazyalne ukończył w Suwałkach, po-
czątkowo sposobił się do stanu duchowne-
go, następnie zapisał się do akademii me-
dyko-chirurgicznój w Warszawie w r. 1857.
Ukończywszy nauki lekarskie został leka-
rzem szpitala S. Jerzego wKalwaryi, gdzie
14 maja 1868 r. umarł, przeżywszy lat 34.

Zaleski Franciszek Salezy.
De paralysi organorum motus voluntarii. Casani,

1858, w 8-ce. Diss. inaug.
Obszczeje kliniczeskoje uezenie o goriaczkie i go-

riaczecznom ili tak nazywajemom lichoriadocznom
sostojanii, izłagajet D-r... Petersburg, 1868, w 8-ce,
str. 277. ł

Zaleski N.
Untersuchungen iiber den uraemischen Process

und die Funktion der Nieren. Tiibingen, Laupp et
Siebeck, 1865, w 8-©e, str. 70, 2 tabl.

*"dnianką krwi (hydraemia septica).
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Zaleski Stanisław Szczepan.
O ile doświadczenia Bonnet'a i jego następców

mają racyę bytu w obec spółczesnego stanu arthro-
patologii. (Gaz. lek., 1881, str. 769 — 774, 196
do "89": :

Rezultaty sprawdzenia doświadczeń Bonnet'a na
stawach biodrowym i kolanowym. Praca konkurso-
wa na temat wyznaczony przez fakultet lekarski
warsz. uniw. nagrodzona złotym medalem. (Pam.
tow. lek. warsz., 1882, str. 499 — 586, 786 — 828,
4 tabl.).

Zaleski Teodor, rodem z Warszawy.
Quelques obzervations extraites du service módi-

cal de FHotel-Dieu de Nismes, pendant les mois de
Mai, Juin, Juillet et Aout 1841. Montpellier, Julien,
1842, w 8-ce,. str. 83. Those.
Ktude sus les eaux minórales de Fontange, ou Qui-

de pratique pour les prendre avec suecds, par... doc-
teur en módecine, inspecteur des eaux. Montpellier,
impr. Bohm et fils, 1864, w 16-ce, str. 112.

Zaleszowski Jakób, z Zaleszowa, wykła-
dał w drugićj połowie XV wieku nauki le-
karskie w akademii krakowskićj.

Por. Roczn. wyd. lek. II, 45. ;
Zalewski M., asesor weterynaryi w Pło-

cku. : >
Pierwszy opis choroby owiec, zwanćj zgniłą wo-

ae ; (Gaz. let, R
XIX, 1875, str. 217—220).

Ogólne uwagi nad udzielaniem się księgosuszu
owcom i kozom i obserwacye zebrane w tym przed-
miocie w gub. Płockićj od r. 1864 do 1873 włącznie.
(Tamże, str. 229—235, 248—851). ę

Kilka uwag o epizoocyach pojawionych w ciągu
1875 r. w gub. Płoekićj i przyczynach tychże. (Tam-
że, T. XX, 1876, str. 161 —164). Ah
Kilka uwag nad rezultatami o. owiny

(variola ovina). (Tamże, T. XXII, 1877, str. 273

do 278). :
Zalewski Paweł.
Untersuchungen iiber das Coniin in forensisch-

chemischer Beziehung. Dorpat, 1869, w 8-ce, str.
74. Diss. inaug. Ocenił Korczyński w Przegl. lek.,
1870, Nr. 1).

Założeniu (0) Spitala generalnego w Warszawie
dla całego narodu polskiego y W. X. Litewskiego.
Warszawa, w druk. eoll. Seholarum Piarum, 1759,
w 8-ce

Załuski Józef, referendarz koronny, nie
lekarz, obacz Apteczka dla tych, co jój,
albo lekarza nie mają.

Załuski Kazimierz, ur. 3 marca 1838 r.
w Jajkowie w Prusach książęcych. Ukoń-
czywszy gimnazyum w Chełmnie, odda-
wał się początkowo teologii w Miinster
i Monachium, następnie przerzucił się na
medycynę od r. 1864. Dyplom doktorski
otrzymał w Gryfii w r. 1869.

Ein Fall von doppelten Harnleitern mit getrennten
Ausmiindungen in der Blase. Greifswald, Kunike,

. 1869, w 8-ce, str. 17, 1 rye.

Zambecki Stanisław, doktór medycyny,
stopień bakałarza nauk wyzwolonych uzy-
skał w Krakowie 1594 r.

Zambrzycki.
Ueber den Typhus. (Petersb. med. Zeitschr., 1862,

HI, 7, str, 223). |
Zanelli Karol, rodem z Modeny, sprowa-

dzony za panowania Stanisława Augusta



570

na nadwornego lekarza do księcia Pawła
Sanguszki, marszałka W. Księstwa Li-
tewskiego.
Por. Roczn. tow. przyj. nauk X, 345. XV, 154.

Kurcyusz; Opis chorób prędkiego ratunku potrzebu-
jących 94. :

Zapolski Adolf Downar.
Conspectus statisticus omnium partuum in nosoco-

mio obstetricio universitatis literarum caesareae
dorpatensis decem lustris observatorum. Dorpaft,
„druk. H. Laakmann, 1855, w 12-ce, str. 44. Diss.
inaug.

Zapolsky N.
Ueber Ausscheidung der Phosphorsiure bei ver-

schiedenen pathologischen Processen. (Oestr. med.
Jahrb., 1870, XX, str. 223). i

Zapołowicz Antoni.
De morbo maculoso Werlhofii. Vindobonae, 1844.

Diss. inaug.
Zaremba Wacław Ryszard, ur. r. 1845

w Sadach, w W. Ks. Poznańskióm; nau-
ki gimnazyalne pobierał w Lesznie, Trze-
mesznie i Głogowie, do medycyny przy-
"ag się w Wrocławiu, Wirzburgu i Ber-
inie.
Drei Falle von Uterus bieornis. Berlin, G. Lange,

1869, w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.

Zaręba Tomasz.
Sprawozdanie o ruchu chorych i chorób w oddziale

chorób wewnętrznych szpitala Św. Łazarza w Kra-
kowie w r. 1878. (Przegl. lek., 1875, Nr. 2, 3).

Zarewicz Aleksander, ur. 1843 r. w Kra-
kowie, nauki gimnazyalne i lekarskie ukoń-
czył w Krakowie i tu w r. 1868 stopień
doktorski osiągnął. Obecnie jest pryma-
ryuszem oddziału chorób syfilitycznych
i skórnych w szpitalu powszechnymwKra-
kowie.

Poszukiwanie zmian anatomiczno-patologicznych
Ę oe (prurigo). (Przegl. lek., 1869, Nr.
„<B).
Anatomia patologiczna świerzbiączki (prurigo).

(Tamże, 1869, Nr. 14, 15): ? 3 2»
O leczeniu kiły za pomocą ezopków rtęciowych.

Z kliniki prof. Rbsnera dla chorób wenerycznych
iskórnych. Wykład miany w Tow. lek. krak. d. 21
czerwca 1870 r. (Tamże, 1870, Nr. 31—38).
ś ze kiłowy na podstawie czaszki. (Tamże, 1872,

1. 3).
O szczepieniu wydzieliny wrzodu stwardniałego

i kłykein sączących osobom kiłą wczesną dotkniętym.
Przyczynek do nauki o przyrzucie kiłowym. (Wyciąg
z obszerniejszćj pracy, która wkrótce w języku nie-

ST ogłoszoną zostanie. (Tamże, 1877, Nr.

O wyróżnianiu wrzodów wenerycznych części
płciowych ze stanowiska klinicznego. Odczyt miany
na posiedzeniu Tow. lek. krak. (Tamże, 1879, Nr. 16,
17, 19—21, 23, 24).

"Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw. Jagiell.,
1879, w 8-ce, str. 45.

Kilka słów o działaniu Silphium Qyrenaiecum w dy-
mienicach ostrych. (Przegl. lek., 1880, Nr. 23).
Ocena syfilidologii Ż. Krówczyńskiego. (Tamże,

1883, str. 495).
Zasecki.

_ O wpływie potów na siłę trawiącą soku żołądko-
wego, jako też na oddziaływanie soku żołądkowego
moczu. (Petersb. med. Woch., 1879, Nr. 2 Benrl,

ZapolskiI—Zawadzki.

Klin. Woch., 1879, Nr. 27). Spr. Dr. Smoleński
w Przegl. lek., 1879, Nr. 33.

Zawadziński Karol.
De hydrargyrosi, commentatio inauguralis. Kra-

ków, druk Uniw., 1830, w 8-ce, str. 441 k. 3. ć
Zawadzki Aleksander, ur. w guberni

mińskiój w r. 1836; nauki gimnazyalne
ukończył w Mińsku gubernialnym, lekar-
skie w petersburskićój medyko - chirurgi-
cznój akademii w r. 1862. Stopień dokto-
ra medycyny osiągnął w Petersburgu w r.
1870. Obecnie zajmuje miejsce starszego
ordynatora w szpitalu ujazdowskim w War-
szawie. ;

Ohirurgiczeskije słuczai. (Wojenn. med. Zurnał,
1865, Fewral). *

Ostraja sarkoma legkich. (Tamże, 1867, Mart).
Odjęcie przedramienia z zastosowaniem pneuma-

tycznego przyrządu Guerin'a. (Gaz. lek., T. IV, 1868,
str. 45/—459).

Matierijał dla uczenija o protiwujadijach pri otra-
wlenii fosforom. S.-Petersburg, 1870. Rozprawa na
stopień doktora medycyny.

Zawadzki Franciszek, nauki lekarskie
ukończył w Warszawie, przełożył na język
polski:

Toksykologia czyli krótki rys nauki o truciznach
iprzeciw nim lekarstwach, podług zasad Browna
inowszćj chemii przez Józefa Franka. Warszawa,
Dąbrowski, 1815, w 8-ce, str. IV, 158. Ded. Stani-
sławowi Staszicowi. ;

Essai sur les passions de Fhommne eonsidóróes
sous le rapport módieal et physiologique. These pró-
sentće et publiquement Ssoutenue 4 la facultóć de mó-
decine de Montpellier, le 25 novembre 1842 par... de
Varsovie ancien ólżve de Funiv. de Vars. exchir. sous
aide-major de PArmóe Polonaise pour obtenir le grade
de docteur en módecine. Montpellier, cher P Grollier,
imprimeur de la sociśtć d'agriculture, rue Blanquerie
18, 1842, w 4-ce, str. 40.

Zawadzki Mieczysław, współczesny le-
karz powiatu węgrowskiego.
Korespondencye z widowni wojny. Frateszti d, 27

stycznia 1878 r. (Medycyna, 1878, Nr. 6, 18, 14).
Z praktyki sądowo - lekarskićj. Matkobójstwo

spełnione pod wpływem obłędu ehwilowego (Mania
transitoria). (Medycyna, 1883, Nr. 40).

Notatki sądowo-lekarskie: 1) Stanowisko” lekarzy
jako biegłych w czynnościach sądowo-lekarskich.
2) Zgwałeenia. (Medycyna, 1884, Nr. 37, 38). 3) Myl-
ne orzeczenia sądowo-lekarskie i niezbędna reorga-
nizacya służby sądowo-lekarskićj. (Tamże, 1884,
Nr. 35).

Zawadzki Stanisław, zwany Picus, syn
Mikołaja z Zawad, doktór filozofii. Nauki
lekarskie rozpoczął w Krakowie, lecz dla
dalszego w nich kształcenia udał się w r.
1557 do Włoch. Powróciwszy do kraju,
w celu uzyskania miejsca w wydziale le-
karskim, napisał i obronił publicznie roz-
prawę, w którój śmiało potępiał wiele
uprzedzeń lekarskich a mianowicie: wiarę
w astrologią i skuteczność leków zabobon-
nych. To wystąpienie oburzyło ówczesne-
go dziekana Feliksa Sierpskiego, który
uważałsobie za obowiązek, zganić publicz-
nie w wydanóm umyślnie piśmie; „Kxamen
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thematum D. Stanislai Zawvacii Piei ete.*
ten, w jego mniemaniu napad, na wiekowe
powagi. Z wynikłych z tego powodu w wy-
dziale lekarskim sporów, Z. wyszedł zwy-
cięzko a zdolnościami i osobistemi przy-
miotami, pozyskał wkrótce ogólne uznanie
i poważanie, Już w r. 1567 piastował go-
dność podkanelerską; rektorską w latach
1581 i 1588; był także rajcą i burmistrzem
miasta Krakowa. Za jego to staraniem
iz jego inicyatywy, powstała i ustaliła się
pierwsza szkoła gimnazyalna w Krakowie;
czóm wiekopomną dla kraju położył za-
sługę. Był to mąż wielkićj nauki i ozdo-
bnój wymowy, z których tak u rodaków
jak i postronnych zasłynął.

Conclusiones s. theoreses, suis illustratae adjec-
tionibus. Cracoviae, Lazar. Andr., 1563, fol., k. 8.
Ded. Petro Posnanensi. (Medycynai jój eel oraz ga-
łęzie jćj nauk. Dietetyka: zbytnie głodzenie szkodli-
we; napady na astrologią (ztąd kłótnie z Sierpskim)
de morbo aulico et). 7 4 :

Por. Roczn. wyd. lek. II, 48. III, 445. Starowolski:
Mon. Sarm. 127. Niesiecki: Korona Polsk. IV, 695.
Święcki: Hist. pam. II, 355. Paprocki: Herbarz rycer.
-seri 708. Sołtykowicz: str. 609. Oettinger:
str. 185.

Zawadzki Stanisław, syn poprzedzające-
go, ur. w Krakowie. Bakałarzem nauk
wyzwolonych został w r. 1587, magistrem
w r. 1588. Wcielony do wydziału lekar-
skiego w r. 1610, wykładał nauki lekar-
skie w akademii jagiellońskićj. Umarł w r.
1611.

Questio de febribus earumque euratione. Craco-
viae, apud vid. Joe. Siebeneyher, 1610, w 4-ce, k. 10.
Dissertatio pro loco.  Ded. Petro Tylicki, epis.
CTACOYV.

Por. Roczn. wyd. lek. III, 445. Gąsiorowski: II, 30.
Oettinger: 224.

Zawilski Juliusz, asystent przy katedrze
fizyologii, następnie docent uniwersytetu
jagiellońskiego, Umarł w r. 1877.

O trawieniu wodników węgla. (Rozpr. i spraw.
z a: mat. przyr. akad. umiej., T. I, 1874, str.
41—13).

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk, uniw., 1874,
w 8-ee, Str. 33.
O prężności gazów w ciele podczas chorób. (Rozpr.

ispraw. z posiedzeń wydz. mat. przyr. akad. umiej,,
T. II, 1875, str. 118—155).  -

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw., 1875,
w 8-ce, str. 38. Ocenę podał Z. Dobieszewski w Me-
dycynie 1876, Nr. 25, 26).
Dauer und Umfang des Fettstromes durch den

Brustgang nach Fettgenuss. (z Arbeiten dex physiol.
Anstalt zu Leipzig, 1876, XI, str. 147).

Toż, w osobn. odb.
O wpływie wody na wydzielanie żółci. (Roz. i spr.

z posiedz. wydz. mat. przyr. akad. umiej., T. IV, 1877,
str. 73—124).

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw., 1877,
w 8-ce, str. 52.

Zbiór niektórych eelnieyszych aforyzmów ob. Hippo-
crates, Celsus.

Zbiór niektórych obserwacyy, przestrog, Sposobów
łatwych, tudzież lekarstw prostych, służących do za-
chowania w czerstwości zdrowia, zabieżenią choro-
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bom i onych się pozbycia, wyjęty z dzieła p. t.: Me-
dycyna domowa. Wilno, 1791, w 8--ce. i

Zbiór rzeczy użytecznych zawierający w sobie in-
formacye o Sposobach leczenia różnych defektów
końskich, bydlęcych, owczych, nauki gospodarzom.
potrzebne o ogrodach, drzewach, zasiewach; niektó-
re osobliwości sekretne doświadczone; dla powsze-
chnój wiadomości wydany. Berdyczów, w druk. for=
tecy N. M. P. 1782, w Bee, str. 194.

Zbiór urządzeń szpitalnych. Warszawa, 1832—36.
Zbiór annexów do ustawy dla szpitali cywilnych

w Królestwie polskićm. Warszawa, 1842, w 8-ce. |
Zbiór pism w materyi szczepienia ospy krowićój

wydanych pod wyrok publiczności oddany (obejmuje
polemikę D-ra Lafontaine'a z Dziarkowskim). War-
szawa, 1802, str. 39, 34, 7. *
Zborowski C.
Le Kófir on Koumis du lait de vache, par... ólżve

de la facultć de módecine de Kiew. (Montpellier mó-
dieal, juin 1884).

Toż, w osobn. odb. Montpellier, druk, Bochm et fils,
1884, w 8-ee, str. 15. |

Zbyszewski Franciszek.
De hydrotherapia. Vindobonae, Strauss, 1842,

w 8-ce, str. 23. Diss. inaug.
Zdanie sprawy z działań szpitaliizakładów do-

broczynnych w Król. Polsk. za r. 1842. Ogłoszone
przez Radę główną ASdobroczyn-
nych. Warszawa, druk. J. Wróblewskiego, 1843,
w 8-ce, str. XL, VIII, 386.

Toż, za r. 1843, Warszawa, 1844, w 4-ce, str. 96.
Toż, za r. 1844. Tamże, 1840, w 4-ce, str. 101,

NSA"
Toż, za r. 1845. Tamże, 1846, w 4-ce, str. 75.
Toż, za r. 1846. Tamże, 1847, w 4-ce.
Toż, za r. 1847. Tamże, 1848, w 8-ce, str. 63.
Toż, za r. 1854. Tamże, 1855, w 4-ce, str. 89,

20 tabl. ć
Toż, za r. 1856. Warszawa, druk. 8. Orgelbranda,

1857, w 4-ce, str. 60.
Toż, i instytutów dobroczynnych w Król. Polsk. za

r. 1857. Tamże, 1858, w 4-ce, str. 100 i 1. ;
Toż, za r. 1860. Tamże, 1861, w 4-ce, str. 69, 152,

63 i XLIX. (Obejmuje: Dokumenta fundacyi szpitala

św. Ducha od r. 1539—1792. O ochronach wiejskich
przez Aug. Cieszkowskiego).

"Toż, za r. 1861—1862. Tamże, 1862—1864, w 4-ce.
Toż, za r. 1864. Warszawa, druk, rządowa, 1865,

w 4-ce, str. 195. ć
Toż, za r. 1867, w 4-ce.
Zdanie sprawy szpitala Dzieciątka Jezus w War-

Szawie za r. 1860. Warszawa, 1861, w b=Ce.

Zdanowicz |., z Krasiłowa.
Dyspepsia chroniea cum hallucinationibus. (Gaz.

lek., T. XXVIII, 1880, str. 21—23). 3
Zdanowicz W.
Nalewka muchomoru (T-ra amanitae muscariae)

jako środek przeciw biegunce krwawćj (dysenteria).
(Medycyna, 1875, Nr. 41). *

Zdrojowiska. Tygodnik kąpielowy, wychodził od
1 czerwca do 15 września co Czwartek, wydawany
nakładem D-rów Lutostańskiego, ŃŚciborowskiego
i Zieleniewskiego. Kraków, w druk. Qzasu, 1872,
w 4-ce, N-rów 15. 4

Toż, za r. II, 1873, Nr. 15.
Toż, za r. III, 1874, w 4-ce, Nr. 10. .
Zdrojowisk (Mappa) lekarskich w Galicyi i Buko-

winie ułożona przez Teofila Żebrowskiego czł. komis.
Balneol. wydana staraniem i nakładem Tow. nauk.
krak. w r. 1862 do tego objaśniający wykaz abeca-
dłowy zdrojowisk,

Zdrowie, dwutygodnik popularno - naukowy, po-
święcony naukom przyrodniczym i Jee. Wyda-
wany. pod redakcyą K, Dobrskiego i Br, Znatowiezą,
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Rok. I. T.I. Warsząwa, druk. Ziemkiewicza i Noa-
kowskiego, 1878, w 4-ce, N-rów 24, str. 312.

Rok Il, tamże, 1879, N-rów 24, str 296.
Rok III, tamże, 1880, N-rów 12, str. 204.
Zduń.
Z Krynicy. (Gaz. lek., T. X, 1871, str. 775— 777,

812-815). SAGPR
Zdzieński Teofil.

, Encephaloceles congenitae casus rarior. Dorpati,
Liv, Laackmann, 1857, w 8-ce, str. 32,1 tabl.
Q ospie. (Gaz. lek., T. X, 1871, str. 817—822).
Rzut oka na Środki i dyetęwzmacniającą. (Tamże,

T. XIV, 1873, str. 300—314, 321—332, 359—349, 353
do 355). ś i

"Toż, w osobn. odb. Warszawa, w druk. Gaz. lek.,
w 8-ce, str. 27.
Dom zdrowia D-ra...

1878, w 4-6e, str. 1.

* Zehender W.
Zboczenia akkomodacyi i refrakeyi oka, Tłoma-

czenie St. Kośmińskiego. (Dodatek do Kliniki, T. I,

Warszawa, druk. Gaz. lek.,

1860). 1:
* Zeissl.
O przymiocie odezyt prof... w Wiedniu, przełożył

z niem. Dr. Kudnieki. Warszawa, druk. Gaz. Polsk.
1865, w 8-ce, str. 49.
Wykład chorób wenerycznych podług dzieł Zeissla,

Redera i innych. Ułożony przez studentów medycyny
warsz. uniw. pod przewodnictwem D-ra K. Pawli-
kowskiego, ze współudziałem prof. J. Kosińskiego,
D-rów B. Gepnera i H. Stankiewicza. Warszawa, G.
Sennewald, 1874, w 8-ce, str. 6, 922i V. Ocenił T.
Belkew Medycynie 1884, Nr. 32, 36. .

Zeiszner Ludwik.
Opis geologiczny Szczawnicy i Szlachtowój. (Tam-

że, TP. III, Oddz, 2-gi, 1840, str. 3—48, 3 tabl).

Zejdowski J., lekarz zakładu leczniczego
w Slawucie,

Kilka słów o leczeniu suchot płuenych kumysem
8 48). kobylego. (Medycyna, 1880, Nr. 15, 17
o 18).
Zekert Georg. Antoni (Moravus).
De lue insontium. Vilnae, typ. J. Zawadzki, 1817,

w 8-ce, str. 16. Diss. inaug.

£Zemelius Jan Zemełka, doktór medycyny,
zmarły 1607 r. w 88 roku życia w Koninie,
gdzie znajduje się jego nagrobek, zapisał
1602 r. 1,000 dukatów na katedrę anatomii
i botaniki w akademii krakowskiój.

Por. Roczna. wyd. lek. III, 28. Gołębiowski: Hist.
szkół III, 29.

Zemerman, doktór medycyny, lekarz wi-
leński z wieku XVI, był lekarzem wo-
jewody wileńskiego Mikołaja  Radzi-
wiłła.

Por. Kraszewski; Wilno, T. IV, str. 372, 377.

* Zenker i Ziemssen.
Qhoroby przełyku (tłom. J. Polak) wchodzi w skład

Bibl. umiej. lek., w 8-ce, str. 213.

Zerener Jan Mikołaj, ob. Oerner.
Zernecke J. H., nie lekarz.
Das verpestete Thorn. Thorn, 1710, w 4-ce.
Zgórski Adolf Franciszek, rodem z Lu-

belskiego, opuściwszy kraj rodzinny w r.
1881, we Francyi przykładał się do nauk
lekarskich i w r. 1837 w Montpellier, sto-
pień doktora medycyny. osiągnął; Nastę-

_ pnie przez wiele ląt, byłlekarzem prakty-

Zdzieński— Zieleniewski.

kującym w  Besangon, gdzie też w pa-
ździerniku w r. 1884 życia dokonał. Był
-kawalerem złotego krzyża Virtuti militari,

Essai sur les accidents córóbreaux qui compliquent
les plaies de tóte, Montpellier, 1837, w 4-ce, str. 17.
These.

Ziegler I.
Pokonanie cholery za pomocą pojedyńczego środka

i sposobu, wraz z zapatrywaniem się na cholerę
i na środki rozmaite do wyleczenia jój podane przez
znakomitego i doświadczonego nowoczesnego lekarza.
Poznań, 1873, w 8-ee, str. 32.

Ziembicki Grzegorz, ur. 1806 r. w Sam-
borze, ukończywszy nauki gimnazyalne,
służył w wojsku polskióm w Warszawie;
następnie oddał slę studyom lekarskim
w Wiedniu; w r. 18381 pełnił obowiązki le-
karza w szeregach walczących. Otrzy-
mawszy 1882 r. stopień doktora medycyny
w Wiedniu, osiedlił się w Przemyślu, gdzie
w r. 1848 sformował gwardyę narodową;
wr. 1855 przeniósł się do Lwowa; wr.
1861 był wybrany posłem na sejm kra-
jowy z Przemyśla, 6 sierpnią 1882 roku
„obchodził we Lwowie 50-letni jubileusz
otrzymania stopnia doktora medycyny.

Zieleniewski Michał, ur. w Krakowie
2 września 1821 r., nauki gimnazyalne po-
bierał w rodzinnóm mieście i tam teź słu-
chał lekarskich. Stopień doktora medycy-
ny osiągnął w uniwersytecie Jagiellońskim
w r. 1844, po obronieniu rozprawy, uwień-
czonój nagrodą, przez wydział lekarski
uniwersytetu krakowskiego. W r. 1844—
1845 pełnił obowiązki asystenta w szpitalu
św. Ducha w Krakowie, na oddziale cho-
rób syfilitycznych; od r. 1845 — 1847 był
adjunktem kliniki lekarskićj uniwersytetu
krakowskiego, przy profesorze Brodowi-
czu; po dobrowolnóm z tój posady ustąpie- '
niu, powziął zamiar przesiedlenia się do
Królestwa i w celu uzyskania potwierdze-
nia stopnia doktora medycyny, udał się
w r. 1848 do Warszawy. Po złożeniu pier-
wszych egzaminów, korzystając z trzymie-
sięcznój, ustawą wymaganćj przerwy, po-
jechał do Krakowa, nie przewidując, iż
będzie pozbawiony możności powrotu na
termin oznaczony a to z powodu ruchu re-
wolucyjnego, przejawiającego się w tym
czasie w całój niemal Enropie. Zmuszony
pozostać nadal w Krakowie wkrótce mia-
nowany został (1848) adjunktem kliniki
akuszeryjnój przy profesorze Kwaśniew-
skim i to miejsce zajmował do r. 1852.
W latach 1849 1 1855, w czasie panującćój
epidemicznie cholery, powołano Ź. do nie-
sienia pomocy lekarskićj chorym chole-
rycznym, powierzając mu w r. 184y kie-
rownictwo czasowego szpitala dla chole-
rycznych w miasteczku Trzebini. w okrę-
gu krakowskim, a w r. 1855 opiekę nad
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dotkniętymi cholerą, w jednój z najludniej--

szych dzielnie Krakowa. W r. 1858 pra-

gnąe dopełnić swych naukowych wiado-

mości zapisał się na lut dwa, w poczet

uczniów uniwersytetu Jagiellońskiego, dla

korzystania z wykładów profesora Dietla,

Bryka i Treitzu. W r. 1557, z polecenia

D-ra Dietla otrzymał miejsce lekarza rzą-

dowego przy zdrojach w Krynicy i na tóm

stanowisku pozostając do obeenćj chwili,

położył niezaprzeczone zasługi, starając

się wszelkiemi siłami o podniesienie i roz-

wój tego krajowego zdrojowiska. Jego to

głównie zabiegom i niezmordowanój wy-

trwałości, winna Krynica swój obecny stan

kwitnący. Od chwili ukazania się czaso-

"pisma „Przeglądu Lekarskiego" był po-

czątkowo Z.głównym anastępnie przez 8 lat,

współredaktorem tego wydawnictwa. Sam.

też przez 5 lat wydawał pismo balneolo-

giczne p. t. „Krynica. Przez lat 14 był

sekretarzem komisyi balneologicznój  za-

wiązanój w r. 1858 w Towarzystwie nau-

kowóm krakowskićm pod kierunkiem pro-

fesora Dietla. W uznaniu prac lekarsko-

literackich doktora Z. następujące towa-

rzystwa wybrały go swoim członkiem:

w r. 1857 towarzystwo naukowe krakow-

skie następnie akademia umiejętności

w Krakowie; w r. 1858 towarzystwo le-

karskie warszawskie, w r. 1860 towarzy-

stwo przyjaciół nauk w Poznaniu; w r.

1861 towarzystwo paryzkie lekarzy pol-

skich; w r. 1863 towarzystwo lekarzy po-

podolskich; w r. 1864 towarzystwo me-

dyczne wileńskie.
O przesądach lekarskich ludu naszego skre$iił...

w celu otrzymania stopnia doktora medycyny w uni-

wersytecie Jagiellońskim. Wyciąg z rozprawy

uwieńczonćj przez wydział lekarski nagrodą. Kra-

ków, J. Wild, druk. Gieszkowskiego, 1845, w 8-ce,

str. VIII, 78.

De chlorosi. Oraeoviae, typ. Ozas, 1852, w 8-ce,

str. 44.
Wody lekarskie Szezawniekie opisał... Kraków,

autor, druk. Czasu, 1852, w 8-ce, Str. YMi127z5

tabl. rycin. Ocena w Bibliotece warszaw. 1852, TV.

str. 152.

Die Heilquellen von Szczawnica. Nach dem Polni-

sehen zu Krakau im J. 1852 evschienenen origin.

Werke iibersetzt. Wien, Prandel, 1853, w 8-ce, Str.

IV, 94.
Przyczynek do historyi akuszeryi w Polsce. (Pam.

tow. lek. warsz. T. XXXVH, 1857, str. 97).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 18507, w 8-ce,

str. 70.

Wody lekarskie okręgu rządowego krakowskiego,

Krynica 1857, skreślił... lekarz rządowy przy zdro-

jach w Krynicy. Kraków, druk. Czasu, 1858, w 8-ce,

str. 43.

Wody lekarskie okręgu rządowego krakowskiego.

Stan zdrojowiska w Krynicy w !. 1858. Kraków.

Wild, druk. Uniw. 1859, w 8-ce, w 8-0, str. 34.

"Toż, w r. 1859. Kraków, druk. Uniw. 1860, w 8-ce,

str. HL.
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Gesundbrunnen im Krakauer Regierungs-Bezirke

Erster Bade-Saison Bericht des M. Ziel... zu Krynica,

Krakau, 1857, w 8-ce, str. 30.
Toż, w Spenglers balneologische Zeitung Jahr

1858, Nr. 6.
Zweiter Bade-Saison Bericht iiber Kryniea im Jah-

1e 1898. Krakau, 1859, w 8-ce, str. 35.
Toż, w Spengler's balneolog. Zeitg. 1859, Nr. 7.

Dritter Bade-Saison Bericht, iiber Krynica im Jah-

te 1859. Krakau, 1860, w 8-ce, str. 28.
Vierter Bade-Saison Bericht iiber Krynica im Jah-

re 1860 Wetzlar, 1861.
"Toż, w Spengler*s balneolog. Zeit. Jahr. 1861, |

Nina, 88 ; s

Wody lekarskie Galieyi Zaehodnićj, Krynica.

(Tyg. lek., 1858, Nr. 5, 6). Ń

Kryniea w r. 1857. Pierwsze sprawozdanie lekar-

R Ę tutejszego zdrojowiska. (Tamże, 1858, Nr. 16

o 18).
Zdrojowe kąpiele lekarskie w Krynicy w r. 1858.

(Tamże, 1859. Nr. 17, 18).

Stan zdrojowiska w Krynicy w r. 1859. (Tamże,

1860, Nr. 19, 20).
Obraz stanu zdrojowiska w Krynicy w r. 1860.

(Tamże, 1861, Nr. 23—26). * ;

Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1861, w 8-ce,

str. 27.
Obraz stanu zdrojowiska w Krynicy w r. 1861.

(Tyg. lek., 1862, Nr. 25 — 27. Przegl. lek., 1862, Nr.

6-210, 12, 13).
Toż, w osóbn. odb. Warszawa, 1862, w 8-ce,

Pażl.
O wodach lekarskich w Wysowy. (Roczn. tow.

nauk. krak.). s
Toż; w osobn. odb. Kraków,

w 8-ce, str. ZL. .

Stan zdrojowiska w Krynicy w r. 1858. (Roczn.

tow. nauk krak. Poczet 3-ci, T. III, 1859).

Einige Worte iiber die WysowerMineralquellen.

Als Beitrag zur Balneologie Galiciens. Teschen,

druk Prochaski, 1859, w 8-ce, str. 20.

Pogląd na ruch i postęp zdrojowisk ojczystych w r.

1860 dostrzeżony. (Roezn. tow. nauk krak, Poczet

3-ci, T. V, 1861, str. 476 — 515. Tyg. lek., 1862, Nr.
gS=0:

Toż, w osobn. odb. Kraków,

w 8-ce, str. 40.
Mleko, serwatka i żętyca pod względem leczniczo-

zdrojowym. (Roczn. tow. nauk krak., Poczet 3-ci, T.

IV, 1860).
Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw. 1861,

w 8-ce, str. 39.
O napełnianiu wód lekarskich na sprzedaż rozsy-

łanych w ogóle, z dołączeniem opisu napełniania

Szczawy żelezistej w Krynicy. Kraków, 1861, z rye.

Pamiątka z Krynicy z widokiem zakładu zdrojo-

wo-kąpielowego w Kryniey. Warszawa, 1862, w 4-ce,

str. 8,
"Toż, wydanie 2-gie. Kraków, druk. Uniw. 1866,

w 4-ce, str. 17.
Pięć obrazów z dorocznego Stanu zdrojowiska

w Krynicy od r. 1857 do 1861. Serya I. Kraków,

druk. Czasu, W. Kirchmayera, 1862, w 8-08. -

Notatki do historyi akuszeryi w Polsce. (Tyg. lek.,

1860, Nr. 48—50. 1861, Nr. 3—8, 31—35).
Toż, w osobn. odb. Warszawa, H. Natanson,

druk. Gaz. polsk., 1862, w 16-ce, str. 184. A

Przewodnik podróży do zdrojowiska Kryniekiego.

Skreślił... Kraków, 1862, w 16-ce, str. 32.

"Treść sprawozdania o zakłądzie zdrojowym wKry-

nicy za r. 1862 do wiadomości powszechnój podał...

Kraków, druk. Uniw. 1863, w 8-ce, str. 15. 5

Treść sprawozdania z Krynicy za r. 1862. (Tyg.
lek.,-1863, Nr. 11—12).

st

druk. Uniw. 1859,

druk. Uniw. 1861,
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Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. Krokoszyń-

skiego, 1863, w 8-cee, str. 22. :
Zakład zdrojowo-kąpielowy w Latoszynie. (Tyg.

lek., 1868, Nr. 18).
Rzut oka na ruch przy zdrojach Krynicy w roku

1863. (Tamże, 1864, Nr. 9).

Wiadomości historyczne co do wielkiego dawniej
rozpowszechnienia, a następnego zaniechania łaźni
parowych u nasi u postronnych. (Przegl. lek., 1864,
EERNN 84.9, 710, 17, 19,21; 28).

"Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw. 1864,
W 8-ce, str. 64.
Qzy używać kąpieli Krynickich podezas czyszczeń

miesięcznych. (Przegl. lek., 1864, Nr. 45).

Rozbiór wniosku prof. Majera w przedmiocie obni-
żenia cen w naszych zdrojowiskach dotąd używa-
nych. (Tamże, 1863, Nr. 42—45).
Czy drogo, czy tanio w naszych zdrojowiskach

wyjaśnił dr... b. w. m., 1864, w 8-ce, str. 14.
'Tabellarische Uebersicht der Frequenz des k. k.

Kurortes Krynica v. 1857 bis 1864. (Archiv f. Bal-
neologie, 1864, Bd. III, Heft 2).

Brunnenirztliche Mittheilungen iiber den k. k. Ku-
rort Kryniea. (Tamże, Jahrg. 1864, Bd IV, Heft 2).

Heilquellen im Krakauer Regierungsbezirke. Vier
Badesaisonberichte iiber Krynica. Kraków, druk.
Czasu, Kirchmayera, 1865, w 8-ce, str. 120.

Zdroje lekarskie w pobliżu Kryniey. (Przegl. lek.,
1865, Nr. 10—12).

Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw. 1865,
w 8-ce, str. 22.
"Zdroje lekarskie w pobliżu Kryniey położone.
Szczawy Słotwińskie. (Tyg. lek., 1865, Nr. 20).

Obraz ruchu i postępu zakładu zdrojowego w Kry-
nicy w r. 1863, skreślił... lekarz rządowy przy zdro-
jach w Krynicy. Kraków, druk. Uniw. 1864, w 8-ce,
str. 16.

Toż, w r. 1864. Kraków, druk. Czasu, 1865, w 8-ce,
str. 16. (Tyg. lek., 1865, Nr. 13).

Toż, w r. 1865. Kraków, druk. Czasu, 1866, w 8-ce,
„ str. 20. (Tamże, 1866, Nr. 22, 23).

Toż, w r. 1866. Kraków, druk. Uniw.. b. w. r.,
w 8-ce, str. 14.

Toż, w r. 1867. Kraków, drak. Uniw. b. w.r.,
w 8-ce, str. 19. (Tyg. lek., 1868, Nr. 20—21).

Toż, w r. 1868. Kraków, 1869, w 8-ce, str. 17.
(Klinika, T. IV, 1868, str. 234—239, 249—255).
Obraz ruchu i postępu zdrojowego w Krynicy w r.

1869. Kraków, druk. Czasu, 1870, w 8-ce, Str. 16.
(Gaz. lek., 1870, T. VIII, str. 653—668).

Toż, w r. 1870. (Odbitka z Gaz. lek., Nr. 41, 42,
43, z r. 1871). Warszawa, druk. J. Bergera, 1871,
w 8-ce, str. 9. .
- Toż,w r. 1871. Kraków, druk. Leona Paszkow-
skiego, 1872, w 8-ce, str. 22. (Gaz. lek., 1872, T.
XII, str. 431—432. T. XIN, str. 446 —448, 461—462,
416—479, 492—404, 509—510).
O borowinie i zastosowaniu jój na kąpiele w ogól-

ności, z poglądem szczegółowym na torfowiska
w Polsce i na kąpiele borowinowe w Krynicy. (Tyg.
lek., 1865, Nr. 2—4, 7—9, 87—39).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. Gaz. polsk.,
1866, w 8-ce, str. 65, k. 3.

Zawiązek szpitali w zdrojowiskach galicyjskich.
Wiadomość podał... (Przegl. lek., 1866, Nr. 3—5,
Tyg. lek., 1865, Nr. 52).

Ruch gości zdrojowych w Krynicy.
1866, Nr. 27).
Nowe łazienki w Krynicy pod względem architek-

tonicznym i balneo-terapeutycznym. Kraków, druk.
Uniw., 1866, w 8-ce, str. 34.
O sposobach ogrzewania szczaw żelazistych na

kąpiele ze stanowiska technicznego, chemicznego

(Tyg. lek.,

- Zieleniewski.

i terapeutycznego, ż dołączeniem opisu nowych ła-
zienek w Krynicy (Tyg. lek., 1866, Nr. 6—7).
O sposobach ogrzewania wód lekarskich na ką-

piele z dołączeniem opisu wewnętrznego urządzenia
a: łazienek w Krynicy. (Przegl. lek., 1866, Nr.
—16).
Rozwój zakładu zdrojowego w Kryniey w ciągu

ostatniego dziesięciolecia 1857 — 1867 skreślił...
(Tamże, 1867, Nr. 5, 7, 9, 10,12. Tyg. lek., 1867, Nr.
8—11). ,

Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk, Gaz. polsk.,
1867, w 8-ce, str. 29i 1 k.

Der Kurort Krynica in Galizien und seine Entwieke-
lungsperiode im letzten Decenaium. Wien, Brau-
miiller, gedruckt bei Stóckholzer u. Hirschfeld 1867,
w 8-ce, str, 55.

Pięć obrazów z dorocznego stanu zdrojowiska
w Krynicy od r. 1862 — 1866. Serya II. Kraków,
druk. Uniw., 1867, w 8-ce, str. 15, 16, 16, 20 i 14.
Przewodnik illustrowany w podróży do Iwonieza, .

ułożył dr. M. Z. Kraków, druk. Czasu, 1869, w 16-ce,
str. 18, z I mapą i 4 ryciny.

Toż, do Szczawniey. Kraków, nakł. i własność M.
Salba, druk. Czasu, 1869, w 16-ce, str. 20 z 1 mapką
i 4 ryciny.

Illustrowany przewodnik w podróży do Kryniey
ułożył dr... sekr. kom. balneolog. Kraków, nakł. M.
Salba, 1869, w 8-ce, str. 29 z planem i 4 widoki.

O kołaczykach kryniekich. (Przegl. lek., 1869,
Nr. 2, 3. Gaz. lek, 1869, T. VI, str. 404—458).

Toż. Kraków, druk. Uniw., 1869, w 8-ce, str. 12.
Toż, wydanie 2-ie. Kraków, nakł. H. Nitribitta,

druk. Czasu, 1877, w 8-ce, str. 9.
Toż, wydanie 3-ie. Kraków, 1881, w 8-ce. str. 9.

« Ueber die Krynicaer Pastillen. Wien, 1874.
Przyczynek do historyi zakładu zdrojowego wKry-
e (Gaz. lek., T. VII, 1869, str. 13—16, 41—48).

oż, w osobn. odb. Warszawa, druk. Gaz. polsk.,
1869, w 8-ce, str. 12.

Sztuczne utwory wód mineralnych D-ra Ewicha,
a mianowicie woda przeciwkrwawnicza tudzież wo-
da przeciwdnawa (aqua antihaemorrhoidalis et aqua
antarthritica). (Gaz. lek., T. VIII, 1870, str. 460—
464, 489—495).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. Gaz. polsk.,
1870, w 8-ce, str. 11.
Przetwory lekarskie ze słodu D-ra Lineck'a. (Gaz.

lek., T. VIII, 1870, str. 804—810).
Pięć obrazów z dorocznego ruchu i postępu zdro-

jewiska w Krynicy od r. 1867 do 1871 skreślił... Dr.
med. i chirur. i mag. akusz. Serya III. Kraków,
druk. Leona Paszkowskiego, 1872, w 8-ce, str. 19,
17, 21, 16i 22.
Ilustrowany opis zakładów zdrojowych w Galicyi

istniejących. Lwów, 1872, w 4=ce.

Obraz statystyczny ruchu i przemysłu w zdrojo-
wiskach ojczystych za r. 1871. (Gaz. lek. T. XII,
1872, str. 401—403).
Bemerkungen iiber die Entwiekelung der polni-

schen Brunnenanstalten von... Doktor der Medizin,
Ohirur. etc. (Separatabdruck aus Kisch's Jahrbuch
2 Heft). Wien, Verlag von Wilh. Braumiiller und
Sohn, Druek von Hirschweld in Wien, 1872, w 8-ce,
str. 32.
Zakłady zdrojowo - kąpielne Galicji.

1873, w 8-ce, posz. 1, str. 63.
Krynica—kartograficzny opis Kryniey w języku

niemieckim, francuskim i polskim. Kraków, 1873.*
Rys balneologii powszechnój skreślił... Warsza-
» 3 druk. Gazety lek., 1873, w 8-ce, str. X,
i 379.

Pogląd na rozwój zakładu zdrojowego w Kryniey
w ciągu ubiegłych lat siedmnastu (1857 — 1873)
skreślił... dr. med. chir. i mag. akusz. lekarz rządowy

Warszawa,



Zieleniewski—Zielewicz.

e, k. zakładu zdrojowego w Krynicy, członek nadzw.
Akad. umiej. w Krakowie ete. Kraków, w druk. L.
Paszkowskiego, 1874, w 4-ce, str. 43.
Toż. (Gaz. lek., T. XVI, 1874, str. 113—117, 161—

166, 213—218, 231—234, 247—250, 327—331, 359—
363, 374—377, 389—398, 405 — 411. T. XVII, str.
7—9, 21—27, 39—43).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. Gaz. lek.,
1874, w 8-ce, str. 61.

Tabelliarische Uebersicht der Frequenz des k. k.
Kurortes Krynica in den J. 1857 bis 1873. (Mitthei-
lung des k. k. Ackerbau-Ministerium. Wien, 1874).

Krynica. (Heyl-Zusammenstellung„allerbedeuten-
den Kurorte und Mineralquellen Deutschlands,
Oesterreich ete. Berlin, 1873).
Krynica i jój zakład zdrojowo-kąpielny, skreślił...

Kraków, druk. Paszkowskiego, 1874, w 4-ce str. 12.
Minieralnyje istoczniki leczebnawo zawiedienija

w Krynicie. Warszawa, druk. Gaz, lek., 1875, w 4-ce,
str. £ z ryciną.
Krynica, dwutygodnik poświęcony ojczystym za-

kładom zdrojowo-kąpielnym. Kraków, 1873—1874,
w 4-ce. Od r. 1875 pod tytułem:

Krynica, tygodnik poświęcony ojczystym zakładom

zdrojowo-kąpielnym. Redaktor M. Z. Nakł. zakładu

zdrojowego w Krynicy, druk. L. Paszkowskiego. Rok

1, od 15 czerwea do15 września 1873 r. N-rów 7 każ-

dy po 4 str. Rok JI, od 15 maja do 15 września 18/4

N-rów 9. Nr. 1—4 po 4 str. Nr. 5—9 po 8 str. Rok

1II, 1875 od 31 maja do 26 września N-rów 17. po 4

str. Rok IV, 1876 od 30 maja do 26 września N-rów

18, Nr. 1 — 17, po 4 str. Nr. 18 str. 6. Rok V, 1877
od 22 maja do 18 września N-rów 18 po 4 str.
Materyały do historyi e. k. zakładu zdrojowego

W > Kraków, druk. Ozasu, 1876, w 4-ce,
str. 23.

Zur Statistik des k. k. Kurortes Kryniea. Wien,

1878 k. nl. 12.
Materyały do historyi zakładu zdrojowego w Kry-

nicy. (Gaz. lek., T. XX, 1876, str. 220 — 229, 247 —
250, 251—266, 312—316, 358—362, 409—414. T. XXI,
1876, str. 39—42).
— w osobn. odb., druk. Gaz. lek., 1876, w 8-te,

str. 36.
Przyczynek do hydrologii Krynicy. Kraków, druk.

Qzasu, 1876, w 8-ce.
Dodatek do hydrologii Krynicy. (Gaz. lek., T. XXII,

1877, str. 1/—21, 33—36).
Vademecum dla podróżujących do zakładu zdro-

jowego w Krynicy. Kraków, druk. Ozasu, 1877,
w 4-ce, str. 2.

Toż, w 8-ce, str. 4.
Zbiór wiadomości o Krynicy obejmujący: Materya-

ły do historyi zakładu zdrojowego, pogląd na jego
rozwój od r. 1857—1878, tudzież opis tamtejszego za-
kładu zdrojowego. Kraków, druk. Czasu, 1877,
w 4-ce, str. 23, 43, 12.

Sources minórales et ótablissement Imperial-Royal
des bains de Krynica. Oracovie, imprimerie du Czas,
1878, w 16-ce, str. 22 z małą mapką pod tytułem:
Carte des principaux chemins de fer qui mónent
a Krynica.
O ruchu i rozwoju e. k. zakładu zdrojowego w Kry-

niey. Kraków, nakł. e. k. Zarządu zdrojowego, druk.
Czasu, 1879, w 8-ce dużój. str. 68.
O ruchu i rozwoju zakładu zdrojowego w Krynicy

od r. 1873 do 1877. (Gaz lek., T. XXVI, 1879, str.
24—25, 35—37, 48—46, 54—57, 15—76, 128 124,
148 144, 168—164. T. XXVII, 1879, str. 25—27,
35—37, 48 44, 54—56, 63—65).
Nasze zdrojowiska a zapowiedziana wystawa bal-

neologiczna w Frankfurcie w r. 1881. (Tamże, T.
o: 1880, str. 231 — 232. Przegl. lek., 1880,
Nr. 44).
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Ilustrowany opis e. k. zakładu zdrojowegow Kry-

nicy. Kraków, nakł. e. k. zarządu zdrojowego, druk.

Czasu, 1880, w 4-ce, str. 75 z rycinami w tekście.
Kryniea. (Heksel, Illustrirter Fiihrer durch die

Karpathen und oberungar. Badeorte. Wien, 1881.

Grieben's Reise Bibliothek. Brunnen und Badeor-

te. Berlin, 1881). ;
K. k. Kurort Krynica. (Katalog der internationa-

len balneologischen Ausstellung in Frankfurt. Frank-

furt a M. 1881).
pa Krynicy. Kraków, 1881, w 8-ee,

str. 5.
Krynica. Statystyczno-lekarski opis e. k. zakładu

zdrojowego w Kryniey (po polsku, po niemiecku ipo

franeusku). Kraków, nakł. zakładu zdrojowego,

druk. Czasu, 1881, w 4 ce większćj, str. nl. 4.

Kryniea jój wody alkaliczno żelaziste i e. k. Za-

kład zdrojowo kąpielowy, podręcznik informacyjny.
Kraków, druk. BE 1881, w 16-ce małćj, str. 16,
z rycinami w tekście.

Krynica in Galizien. (Heksel, Illustrirter Fiihrer
ete .. Wien. 1882):

Kurort Krynica. (Dr. Thilenius Bider-Almanach.

Frankfurt a. M. 1882).
Ilustrowana pamiątka z Kryniey. Kraków, nakł.

autora, druk. Czasu, 1883, w 4-ce, str. 22 z rycinami

w tekscie.
Treść zasad hydroterapii z dołączeniem opisu oj-

czystych zakładów wodoleczniczych. (Ustęp z dzieła
do druku przygotowanego p. t.: „Rys balneoterapii").
(Medycyna, 1884, Nr. 29, 30, 31—34 ).

"Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1884, w 8-ce,
str. 31. -
ZR ycieczka do Jaworza. (Przegl. lek., 1884, str.

1)
Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw., 1884,

w 8-ce, str. 5.
Pozostają dotąd w rękopisie:
O łożnicy wysypkowej (Typhus exanthematieus)

w Krakowie w r. 1846 nagminnie panującećj. Roz-
prawa konkursowa uwieńczona nagrodą. Wydz. lek.
Uniw. Jagiell.
Zasady położnietwa praktycznego objaśniane przy-

kładami kliniki akuszeryi Uniw. Jagiell.

Zieleniewski Teofil.
Beitrag zur Casuistik der Herniotomie. Greifs-

wald, druk. F. Hache, 1872, w 8-ce, str. 23. Diss.
inaug.

Zielewicz Ignacy, ur. w r. 1841 w Po-
widzu w W. Ks. Poznańskióm, ukończyw-
szy gimnazyumw Krakowie, do medycy-
ny przykładał się. od r. 1861 w Uniwersy-
tecie Jagiellońskim, następnie od r. 1864
w Wrocławiu, gdzie w r. 1866 stopień dok-
tora medycyny otrzymał. Przez pewien
czas późnićj był asystentem kliniki chi-
rurgicznój w Wrocławiu, obecnie jest le-
karzem szpitala dziecięcego w Poznaniu.
De eatheterisatione uteri in partu arte praematu-

ro. Vratislaviae, typ. A. Neumann, 1866, w 8-ce, str.
21. Diss. inaug.

Przeciwgnilne opatrywanie ran. (Gaz. lek., T. V,
1868, str. 252—258).

Zwiehnienie rzepki wrodzone. (Luxatio patellae
congenita). (Przegl. lek., 1869, Nr. 13).
Ueber die congenitale Luxation der Patella. Berl.

klin. Wochenschr., 1869, Nr. 25).
Korespondencya z Berlina (o chloralu). (Tamże,

1869, Nr. 29).
Treściwa wiadomość o pracach ziomków ogłosżo=

nych ostatniemi czasami bądź w Wrocławiu, bądź

v
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w Berlinie celem otrzymania stopnia lekarskiego.
(Tamże, 1869, Nr. 44).

Zkąd Długosz czerpał wiadomości o „czarnćj zara-
zie* r. 1848 i 13860? Fragment dziejowo-lekarski.
Rzecz czytana na I zjeździe lekarzy i przyrodników
w Krakowie. (Tamże, 1872, Nr. 43, 45).
Ueder die amputation des Penis mit der galvano-

kaustischen Schneideschlinge. (Archiv f. klin. Ohir.,
1872. XII, 580—595).

Przyczynek do fizyologii i patologii ośrodków mó-
zgowych. Wykład miany na wolnóm zebraniu sek-
eyi lekarskićj Tow. przyj. nauk poznań. d. 19 gru-
dnia 1874 r. (Przegl. lek., 1875, Nr. 2).

Z dziejów epidemij w dawnój Polsce. Rzecz czyta-
na na publicznóm posiedzeniu Tow. przyj. nauk po-
znańskiego. (Roczn. tow. przyj. nauk pozn., T. VIII,
1874, str. 1—16).
Naczyniak pojedyńczy i guz jamisty (Teleangiec-

tasia — Tumor cavernosus). Studyum kliniezne. (Tam-
że, str. 37—119).

Toż, w osobn. odb. Poznań, 1874, w 8-ce, str. 84.
Przeciwgnilna oprawa Listra. (Przegl. lek., 1875,

Nr. 24, 25).
Zur Behandlung cavernóser Angiome mit liquor

ferri. (Berl. klin. Wochenschr., 1875, str. 116).

Przyczynek do leczenia jamistych naczyniaków za
pomocą liquor ferri sesquichlorati. Tłomaczył St. Je-
rzykowski. (Gaz. lek., T. XVIII, 1875, str. 203
do 206).
O zastosowaniu metody przeciwgnilnćj do poło-

żnictwa. Odczyt miany na walnóm zebraniu sekcyi
lek. Tow. przyj. nauk w Poznaniu odbytóm d. 19
grudnia 1876 r. Spr. w Przegl. lek., 1877, Nr.5. |

Kilka uwag nad stosunkami zdrowotnemi robotni-
ków górnoszląskich ze szczegółowóm uwzględnie-
niem hutników zynkowych. (Dwutyg. med. publ,
1877, str. 37—40, 18—74, 66—88, 107—109).

Niektóre rady dotyczące pielęgnowania dzieci dla
matek średniego stanu. Poznań, nakł. J. K. Żupań-
skiego, druk. Handkiego i Chocieszyńskiego, 1877,
w 16-ce, str. nl. 1, 64i IV.

Zur antiseptischen Wundbehandlug im Kindesa]-
ter.  (Centralzeitung f. Kinderheilkunde, 1878,
Nr. 5).

Stosowanie chlorku pilokarpinu w praktyce dzie-
cięcój z pewnemi zmianami przy użyciu. (Tamże,
1878, Nr. 14).
0 opatrunku gipsowym, używanym w szpitalu dzie-

cięcym. Posiedz. wydz. lek. Tow. przyj. nauk w Po-
znaniu. Spr. w Przegl. lek., 1879, Nr. 12).

Zapalenie błony stawomaźnój (synovitis genu
chroniea). (Posiedz. wydz. lek. przyj. nauk w Pozna-
niu. Spr. w Przegl. lek., 1879, Nr. 50).
O sztucznóm łamaniu kości w celach chirurgiezno-

ortopedycznych. Odczyt miany na walnóm zebraniu
wydz. lek. Tow. przyj. nauk w Poznaniu d. 24 czer-
wca 1879 r. Spr. Jerzykowskiego. (Przegl. lek.,
1879, Nr. 31). ,

Żur QComplication der croupósen Pneumonie mit
Meningitis cerebro-spinalis. (Deutsch. med. Wo-
chenschr., 1879, Nr. 46).

Ueber den therapeutischen Werth des Natron sa-
lieylicum bei Intermittens des Kindesalters. (Tamże,
1879, Nr. 41, 42).
Wspólnie z Kapuścińskim podali:
Ueber diś Wirkung des benzoćsauren Nutrons

beim Brechdurehfall kleiner Kinder. Mittheilung aus:
dem Posener Kinderhosp. (Tamże, 1849, Nr. 32).
Ueber die chirurgische Behandlung rachitischer

Verkriimmungen langer Róhrenknochen im Kindesal-
ter. (Tamże, 1880, str. 81, 97).
Przyczynek do chirurgii układu kostnego u dzieci

i niedorostków. (Przegl. lek., 1880, Nr. 10).

Zielewicz—Zielonko.

Traumatischer Hadmarthros des Kniegelenks bei
einem Bluter, Incision und Drainage des Gelenks,
"Tod dureh Verblutung. (Centralblatt fiix Chirurgie,
1880, Nr. 16)

Zielewski Teofil, ur. 24 marca 1848 r.
w Jaskółkach w Poznańskićm, do gimna-
zyum uczęszczał w Ostrowie, do medycy-
ny przykładał się od r. 1869 w Grryfii.

Beitrag zur Casuistik der Herniotomie. Greifs-
wald, druk. F. Hache, 1872, w 8-ce, str. 23. Diss.
inaug.

Rzecz o zastosowaniu zimnych kąpieli i natrysków
w zimnicy, oparta na spostrzeżeniach czynionych

w klinice lekarskićj prof. Moslera w Gryfinie (Greifs-
wald). (Przegl. lek., 1872, Nr. 10, 11).
O gosćcu, reumatyzmie stawowym szybko prze-

biegającym i możliwych jego powikłaniach; z doda-
niem opisu przypadku t6j ehoroby, leczonego w kli-
niee prof. Moslera w Gryfinie. (Przegl. lek., 1872,
Nr 26—28, 30).
Dwa przypadki chorób skórnych. Z kliniki prof.

Moslera w Gryfinie (Greifswald) opisał. (Tamże,
1872, Nr. 44. 1878, Nr. 8).

Zieliński Edward, rodem ze Starćj Soli
w Galicyi. Umarł w Tarnowie 1878 roku
w 55 roku życia.

Dissertatio inauguralis medica de examine odonto-
logieo et odontalgiis. Vindobonae, typ. Ueberreuter,
1543, w 8-ce, str. 67.

Praetische Darstellung der receptirenden Zahn-
heilkunde. Ein Hilfsbuch fiir jeden Arzt, mit kiiek-
sieht auf den heutigen Standpunkt der Medicin, nebst
einem Anhange iiber Dińtetik der Zahne und Beo-
bachtungen aus dem Gebiete der practisehen Zahn-
heilkunde. Wien, Tauer, 1844. 5

Zieliński Gustaw (autor Kirgiza).
Hieronim Spiezyński, wiadomość bibliograficzna.

(Bibl. warsz., 1879 (zeszyt lutowy) str. 306—315).

Zieliński Wł, współczesny dentysta
w Warszawie. ,

Krótki rys hygieny zębów. Warszawa, nakł. Opie-
kuna domowego, 1874, w 8-ee, str. 54.

Zastąpienie abturatorem wrodzonego braku pod-
niebienia. (Gaz. lek., T. XXVII, 1879, str. 71—73).

Zielke Leopold, ur. w Kostrzynie 1842 r.,
nauki gimnazyalne pobierał w Lesznie
i Poznaniu, medycyny słuchał od r. 1863
w Gryfii.

Beobachtungen iiber Rachen-und Kehlkopf-Croup
in der Greifswalder Poliklinik. Posen, 1867, w 8-ee,
str. 78. Diss. inaug.

Zielonko Justus.
Ueber Enstehung der Hamorrhagien nach Ver-

schluss der Gefiisse. (Virchow's Arehiv, 1873, Bd. 57,
str. 436—455, Tabl. X). -

Ueber die Entstehung und Proliferation von Epi-
thelien und Endothelien. (Centralb. f. d. med. Wiss.,
1873, str. 881).

Usber die Entwiekelung und Proliferation von
Epithelien und Endothelien. Strasburg, Bonn, Geor-
gi, 1874, w 8-ce, str. 29. Diss. inaug.

Zur Frage von der Bildung homogener Membra-
nen und Fibrins bei Kinfiihrung der Hornhaut in den
Lyphsack des Frosehes. (Centralbl. f. die med. Wis-
sensch , 1874, Nr. 139).
Ueber den Zusammenhang zwischen Verengerung

der Aorta und Erkrankung d*s Nierenparenchyms.
(Virchow”s Archiv, 1874, Bd. 61, str. 267). )

Pathologisch-anatomische und experimentelle Stu-
dien iiber Hypertrophie des Herzens. Dorpat, 1875.

" Diss. inaug.



Żiemacki—Zimczarski.

fóż, w Virchow's Archiv, 1875, Bd. 62, str. 29
do 57. |

Ziemacki Józef Kazimierz, asystent szpi-
talny w Petersburgu.

Beitriige zur Kenntniss der Mierococcencolonien in
den Blutgefissen bei septisehen Erkrankungen. Prag,
dr. A. Haase, 1833, w 8-ce, 1 nl., 54, 1 nl, 1 tabl.
litogr.
Uwagi do uwag D-ra Bubiasteina o przyczynach

położeń płodu. (Przegl. lek., 1884, str. 459).
O schyzomycetach w ropie. (Tamże, str. 603, 617,

631, 650).

Ziembicki, lekarz spółczesny w Paryżu.
Essai clinique sur les tumeurs solides de Povaire.

Paris, V. Adrien Delahaye et 0-e impr. Parent, 1876,
w 8-ce, str. 935.

Ziembicki Grzegorz.
'Dissertatio inauguralis medica de mania. Vien-

nae, Straus, 1832, w 8-ce.

Ziembiński I.
Ligotka, Kameral-Ellgot, pod Cieszynem na Szlą-

sku austryackim, zakład dla leczeń dyetetyczno -po-

wietrznych oraz wodoleczniczy, hydropatyczny. Kra-
ków, druk. W. Korneckiego, 1880, w 16-ce, str.
Mlf3

Ziemiński Leonard, magister farmacyi.
spółczesny aptekarz warszawski.

O wyrabianiu wód mineralnych sztucznych. (Gaz.
lek., T. III, 1867, str. 109—114).

Ogólne uwagi nad kosmetykami i perfumami czyli

pięknidłami i pachnidłami pod względem części skła-

dowych tychże, ich. przyrządzania, zastosowania
i sprzedaży, z treściwym poglądem historycznym na

użycie takowych od najdawniejszych czasów. (Tam-
że, str. 319—323, 364 — 368. T. LV, 1868, str. 768-—
766, 785—788, 799—9302, 818—820, 931—834).

Tran, różne jego gatunki i sposoby otrzymywania.
(Tamże, T. VI, 1869, str. 486—489, 501—504).
Woda sodowa pod względem hygienicznym i che-

mieznym. (Tamże, T. XII, 1872, str. 247—250).
Kousyna przeciw soliterowi pod względem farma-

eeutycznym i lekarskim. (Tamże, T. XLV, 1873, str.
197—202).

* Ziemmssen.
Patologia i terapia szczegółowa. Ohoroby zara-

źliwe ostre. Tyfus brzuszny. Tyfus powrotny i wy-
sypkowy. Cholera. Dżuma. Czarna śmierć. Gorącz-

ka żółta. Dysenterya. Błonica. Przekład z dzieła
„Handbuch d. speciellen Pathologie und Therapie von
prof. Ziemmssen,* przez prof. D-ra Łuczkiewicza.
Warszawa, druk. Gaz. lek., 1875. T. I, w 8-ce, str.
594, z drzeworytami w tekście. (Wehodzi w skład
Biblioteki umiej. lek ).

Epidemiezne zapalenie opon mózgo-rdzeniowych.
(Gaz. lek.. T. XIX, 1875, Nr. 7—10, 13, 16, 17).

Patologia i terapia szczegółowa. Choroby zaraźli-
we ostre. Przekład dzieła „Handbuch d. speciellen
Pathologie u. Therapie v. prof. Ziemmssen* przez W.
Kosmowskiego. T. Il. Ospa wietrzna. Odra. Rubeo-
la. Szkarlatyna. Ospa. Róża prosówkowa. Dengue,
Grypa. Astma sienna. Zakażenie zimnieze. Epidemi-
czńe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. War-
szawa, wyd. redakcyi Gaz. lek., 1876, w 8-ee, str.
1—635, 1—111, z drzewor. w tekście.

Chorvby układu nerwowego, mózgu, mlecza pacie-
rzowego i uszów. Warszawa, T. I—H, 1875, w 8-ce,
str. LV, 460 i 525, z drzewor. w tekście.

Patologia i terapia szczegółowa. Choroby narządu
oddechania. 1) Tehawiey. 2) Oskrzeli. 3) Opłuenćj.
Przekład z dzieła Ziemmssena „Handbuch d. speciel-
len Pathologie und Therapie,* przez D-ra I. Wasza-.
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ka. Warszawa, T.II, wyd. red. Gaz. lek., 1876,
„ w 8-ce, str. LV i 460.

Patologia i terapia szezegółowa; wykład chorób *
z zatrucia (Intoxicationen). Przekład dzieła „Patho-
logie und Therapie. Leipzig, 1876,* przez D-ra Wa-
szaka. (Biblioteka umiej. lek.) Warszawa, wyd. red.
i ezeion. Gaz. lek., 1877, w 8-ce, str. 502 i III.

Patologia i terapia szezegółowa. Ohoróby pęche-
rza moczowego, oraz zboczenia czynnościowe części
płciowych u mężezyzn, przekład dzieła... „Handbuch d.
speciellen Pathologie und Therapie. Erlangen, 1876,"
przez D-ra Konstantego Grudzkiego. (Biblioteka
umiej. lek.). Warszawa, wyd. red. i druk. Gaz. lek.,
1877, w 8-ce, str. nl. 1 i 152.

Patologia i terapia szczegółowa. Ohoroby narządu
oddechania (ehoroby płue) przekład dzieła prof...
Handbuch der Krankheiten des Respirations-Appa-
rates. Leipzig, 1877, przez D-ra Tomasza Swierza,
członka tow. lek. krak, lekarza w Skawinie, T. III
(Biblioteka umiej. lek.). Warszawa. wyd. red. i druk.
Gaz. lek., 1877, w 8-ee, str. IV, 11 i 608.

Choroby układu nerwowego, nerwice odżywcze
inaczynio-ruchowe. T. I, przekład (przez D-ra T.
Dunina) dzieła „Krankheiten des Neryensystems II,
von Prof. Eulenburg, Nothnagel, Jos. Bauer Y. Ziem-
mssen und Jolly, Handbuch der speciellen Patholo-
gie und Therapie v. Prof, v. Ziemmsen.* (Biblioteka
umiej. lek.). Warszawa, wyd. red. i druk. Gaz. lek.,
1880, w 8-ce, str, nl. 1, IV i 487.

Zienkiewicz Mikołaj.
Matieriały dlia farmakognozii i farmakołogii

Euphorbiae villosae. Sanktpietierburg, tip. J. Treja,
1874, w 8-ce, str. 80, 2 tabl.

Zienkiewicz Rafał.
Odjęcie goleni na miejseu zgorzeli i zagojenie pion-

ka za pomocą pogrążenia w ciepłćj wodzie. (Tyg.
lek., 1865, Nr. 5).

Zienkowski Jan, promowany do stopnia
doktora medycyny w Krakowie 9 lipca
1822 r. Następnie oddał się agronomii, był
nauczycielem i rektorem szkoły w Szeze-
brzeszynie. Umarł na cholerę w r. 1881.
De origine monstrorum in genere, de hermaphro-

ditis in specie. Oracoviae, 1822, w 8-ce, str. 45.
Diss. inaug.
O wełnie ioweach dla użytku gospodarzy wiej-

skich i fabrykantów. Warszawa, nakł. autora,
Gliicksberg, 1825, w 8-ce, str. 176, VIII i 4.

Ziętkiewicz Maciej, aptekarz lwowski,
w r. 1685 był obrany rajcą miejskim.

Por. Zubrzycki: 440.

Zimczarski (z: Zimorzarza de Schimo-
szarz, Zymorzarz) Baltazar, doktór medy-
cyny, stopnie filozoficzne uzyskał w Kra-
kowie 1510 i 1514 r. W'trzecim dziesiątku '
lat XVI wieku zostając na dworze ostat-
nich książąt mazowieckich Stanisława i Ja-
nusza, w zabezpieczeniu przyznanych mu
za leczenie 100 kop groszy (2,400 złp.) objął
w dzierżawę wieś Powązki, Od r. 1556 do
1569 był lekarzem przy kapitule kolegiaty
warszawskiój.

Por. Muczkowski: Liber promot. 151. Starowolski:
151, 158. Oettinger: str. 150. SŚwięcki: Historyczne
pamiątki I, 372. Kochanowski: Fraszki 1629, str, 19.
Wojeieki: Album literackie. Biblioteka warsz. zesz.
196, str. 291.
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Zimmermann Jan Erazm, ur. w Warsza-

wie w r. 1789.
* De uteri putrescentia adjuncta morbi hujus obger-
vati historia. Lipsiae, ex officina Hirschfeldia, 1815,

w 8-0e, str. 36. Diss. inaug. I

Zimmermann Jan, ur. w Trzemesznie, w r.

1842 wstąpił na fakultet filozoficzny

w Wrocławiu, lecz po dwóch latach prze-

niósł się na medyczny i ukończył go w r.

1869 ze stopniem. doktora medycyny.
Uebe: den Lebetvenenpuls bei Insuffizienz der

Trieuspidalklappen. Breslau, 1869, w 8-€e, str. 30.
Diss. inaug.

z Zimorzarza, ob. Zimozarski.

* Zimna woda jako osobliwszy środek utrzymania
zdrowia i lecżeia chorób. Słówko do wszystkieh lu-

dzi, którzy sobie życzą być zdrowymi i wesołćj do-

sięgnąć starości. Przez przyjaciela ludzi. Z nie-
. mieckiego. Lwów, Piller, 1837, w 8-ce, str. 87,

z ryciną.

* Zinn.
Listy o przyczynach chorób umysłowych. (4-er

Bericht des St. Gallschen Hilfsvereins; filr genesende
Gemiithskranke 1871 Zeitschr, f. Psychiatrie). Prze-
łożył Dr. Gustaw Neusser. (Przegl. lek., 1872, Nr.
24, 30).

Ziołecki Roger, ur. w Kościanie w r.
1844, nauki gimnazyalne pobierał w Po-
znaniu i Głogowie. Jako 19-letni młodzie-

niec w czasie powstania narodowego w r.

1863 był w bitwach pod Brodowem i Unie-

jowem. W r. 1867 służył jako ochotnik

w pułku kozackim gwardyi sułtańskićj. Do
medycyny przykładał się w Wrocławiu,
Halli, Wtrzburgu i Berlinie. Tu osiągną-
wszy stopień doktora medycyny w czerwcu
r. 1870 zaraz wyjechał na plac boju jako

lekarz batalionu poznańskiego dywizyi

Kummera. Poległ pod Metzem 7 paździer-

nika 1870 r., opatrując rannych na polu
bitwy.

Ziółkowski Maksymilian, ur. w r. 1844
w Rogoźnie, do gimnazyum uczęszczał

w Poznaniu, Trzemesznie i Szremie, me-
dycyny słuchał od r. 1868 w Wrocławiu,
następnie od r. 1869 w Gryfii.

Beitrige zur Kenntniss der brechertegenden Wir-
kung des Apomorphin. Greifswald, druk, Fr. Hache,
1872, w 8-ce, str. 34. Diss. inaug.

Zjazd (Pierwszy) lekarzy gubernii Permskićj

(5 1872). Podał H. Dobrzycki. (Medycyna, 1874, Nr.

13, 14).
Zjazd (47) przyrodników ilekarzy niemieckich we

Wrocławiu. Sprawozdanie D-ra A. Sokołowskiego.

(Tamże, 1874, Nr. 41).

Zjazd (IV) współnarodówy lekarski w Brukselli.
Podał St. Kwietniewski z Gaz. hebdom., 1875, Nr. 40.
(Tamże, 1875, Nr. 44, 46, 49).

Zjazdu (Ze) Saleburskiego przyrodników i lekarzy
odbytego w r. 1881. (Przegl. lek., 1881, Nr. 47, 49
do 51).
Zjazd lekarzy i badaczy przyrody w Pozfaniu. Po-
s 15 marca, druk. L. Merzbacha, 1870, w 8-ce,
„Str. 0.

Zimmermann—Zwicker.

Toż, £lipea. Poznań, druk. W. Deckera i Sp. E.
Raissel, 1870, w 8-ee, str. 2. ś

Zjazd (Drugi) lekarzyi przyrodników polskich we
Lwowie. (Gaz lek., T. XX, 1876, str. 140—141, 154—
158, 187—191).

Złotnicki Antoni, ur. w Dziewczopolu,
naukom lekarskim poświęcał się w Ber-
nie i tam w r. 1883 dyplom doktorski
otrzymał.
Ueber die Bildung von Wasserstoff bei der Faul-

niss und die Aetivirung des Sauerstoffes. Bern, druk,
K. J. Wyss, 1888, w 8-ce, str. 16.

Stan sanitarny armii franeuskićj i pruskiej. (Przegl.
Tygod., 1884, Dodatek 3).

Złotorowicz Franciszek, doktór medycy-
ny, będąc studentem w Padwie, podpisał
pod koniec 1650 r. statut ustanowiony dla
narodowości polskićj.

Por. Gaz. warsz. 9 stycznia 1858 r. Nr. 7.

Zmaczyński Jan.
O wyjściu przez otok robaków w rodzaju włoso-

główek (trichocephalus dispar). (Praktyczne postrze-
żenia... V, 1862, str. 54—56).

Splietienije wołos w moczowom puzyrie. Prot. tow.
lek. wil., 1872, str. 105—113. (Przytóm uwaga Ada-
mowieza).

Znatowiez Bronisław, współczesny che-
mik warszawski.
O fosforescencyi i doświadczeniach Radziszew-

skiego nad fosforeseencyą aldehidów i ciał od nich
pochodzących. (Pam. tow. lek. warsz, T. LXXIII,
1877, str. 4/6—485).

Zorgo Onufry, lekarz z uniwersytetu wi-
leńskiego.
Dobre skutki emetyku danego w wielkich dozach

w chorobie krupem zwanćj. (Roczn. tow. paryzk.,
1860, str. 106—108).

Zotta Michał (Bucovinus).
Diss. ińaug. medico-praetica de colica saturnina.

Vindobonae, typ. Pichler, 1826, w 8-ce, str. 37.

Zuccani Józef, z Galicyi.
Diss. inaug. medica de abortu. Vindobonae, typ.

Haykul, 1832, w 8-ce, str. 30.

Zuckerkandel Marek, rodem ze Złoczowa.
De fumatione herbae nicotianae respectu diaete-

tico-medico. Pestini, typ. Beimel, 1848, w 8-ce, str,
19. Diss. inaug.- ;

Zweigbaum Maksymiljan, spółczesny le-
karz warszawski,

Wypadnięcie pochwy z wypadnięciem macicy.
Wydłużenie szyi macieznój. Częściowe wycięcie
przedniej i tylnej ściany pochwy i odjęcie części po-
chwowój macicy. Wyzdrowienie. (Gaz. lek., 1884,
str. 739). Ą

Zwicker Daniel, lekarz, ur. w Gdańsku
1612 r., zmarły w Amsterdamie 1678 r.,
oprócz wielu dzieł napisanych w obronie
socynianizmu, ułożył mapę bagien piń-
skich, którą rytował 1650 r. sławny ryto-
'wnik gdański Wilh. Hondius.

Nora et nune primum edita, Paludum Polesiae ta-
bula, qua eas (secus ac geographorum vulgus sen-
tiet) satis habitatas, cultas et peryias esse ostendi-



Zybayto—Zymorzarz.

tur. Auctore Daniele Zwiekero, Med. D-re Quratore
Guilelmo Hondio. Gedani, 1650. Na arkuszu. Przypi-
sane Jerzemu, Władysławowi, Stefanowi, braciom
Niemiryczom. ;

Por. Mappografia Rastawieckiego.

Zybayło Ludwik.
De carbuneulo contagiogo, dissertatio inauguralis

medieo-chirurg. ete. Vilnae, typis Blumowicz, 1842,
w 8-ce, str. 44.
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Zygmunt, doświadczony lekarz w Krako-
wie, który w r. 1467 był sprowadzony do
TLwowa w celu poskromienia zarazy moro-
wego powietrza, jakie wówczas w całój pa-
nowało Polsce. Ugodzony był rocznie za
opłatą 10 kop groszy ówczesnych.

Por. Chodynieki: Opis m. Lwowa 58, 62. Zm-
brzycki: Kronika m. Lwowa 119.

Zymorzarz, ob. Zimczarski.
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Żabczyński Michał, nauki lekarskie ukoń-
czył w Wilnie w r. 1841. Umarł 11 listo-
pada 1881 r. we wsi Żykowie guberni
mińskiej,
De aquis mineralibus Caucasi in magna Cabarda.

Vilnae, typ. J. Zawadzki, 1841, w 8 ce, str. 69.

Żaboklicki Stanisław.
Tłuszeczak włóknisty (lipoma fibrosum) wargi

' sromnój większćj. Brzemienność, obrażenie guza;
 operacya tegoż; śmierć. (Gaz. lek., T. XXV, 1878,

str. 33—85).

Żaczek Jan, rodem ze. Sławoszyna
w Prusach królewskich.

Die Trichinose. Berlin, Druck von Gustaw Scha-
de, 1868, w 8-ce, str. 31. Diss. inaug.

Żadwoyń, aptekarz w Głębokióm.
Opisanie własności istoty krystaliczney znalezio-

ney w oleyku z mięty pieprzowey. (Dzien. med. chir.
| ifarm. Wilno, T. II, 1823/4, str. 608613).

Żagiell Ignacy, książe, ur. 1 lutego 1826
roku we wsi Kierpszyszkach w powiecie
i guberni wileńskićj, nauki szkolne po-
bierał do r. 1848 w Wilkomierzu u ks. Pi-
jarów. W r. 1845 wstąpił na uniwersytet
kijowski, ukończywszy go w r. 1850
ze stopniem lekarza (cum eximia laude)

_ przez r. 1851 oddawał się praktyce lekar-
skićj w Odesie; w r. 1852 udał się w po-
dróż naukową po Europie, był w Berlinie,
Dreźnie, Pradze, Wiedniu, w r. 1856 dok-
toryzował się w Paryżu, w r. 1859 w Lon-
dynie, zkąd wyjechał do Indyj, gdzie przez

- lat 4 był lekarzem armii angielskićj w Ma-
dras; następnie pełnił przez lat kilka obo-
wiązki lekarza przy: vice-królu egipskim;
przez lat 6 przy sułtanie Abdul-Azisie;
zwiedził całą niemal Europę, Azyę, Afry-
kę i Amerykęi przepędziwszy lat kilka-
dziesiąt po za granicami kraju, powrócił
w r. 1876 i osiedlił się w Wilnie, i tam
przez lat 4 (1876— 1881) piastował g0-
dlność prezesą komisyi sanitarnój przy rą-

r

Żabczyński—Żagiell.

dzie miejskićj. Jest członkiem wielu zagra-
nicznych uczonych towarzystw i ozdobiony
licznemi orderami.
Recherches sur les principes du sang dans les ma-

ladies des femmes. Paris, 1860.

Clinieal observation, on peri-uterine haematocele.
Dublin, 1859.

Archaeology its past and its future work. Edin-
burgh, 1859.
The elimate of Algiers in reference to chronie af-

* feetions of the chest. London, 1860. -

Du traitement des taches de la cornóe par le jodu-
re du potassium concentrć.

Wścieklizna (hbydrophobia aquifuga, phobodisia)
i jćj leczenie korzeniami rośliny spirea  filipendula.
(Tyg. lek., 1860, Nr. 17).

Leczenie elektrogalwanizmem padaczki (epilepsia)
i innych cierpień nerwowych (neuralgiae). (Tamże,
1860, Nr. 25).
l the use of anesthetes in midwifery. London,

1860.
Le maladies rógnantes en Afrique. Paris, 1862.

Ded. a 8. M. Napoleon III.

La hydrophobie et son traitement. Rapport 4 Fa-
cadómie imp. Paris, 1863.

Sur le polype de Vuretre chez une femme. Paris,
8683.
Sur la tumeur de la matrice. Paris, 1863.
II viaggio di Dr. I. Zagiell al equatore e terre dei

Seilluchi. Roma, 1864.
Transaction of the levant quarantine Association

of Oonstantinople. London, 1864.
Cholera-morbus en Egypte. (Gaz. des hóp. civ. et

milit.. 1865, str. 474—475).
Du elimat de IFEgypte et de son influence sur le

traitement de la phthisie pulmonaire. Paris, 1866,
w 8-ce, avec une carte, str. 70.

f'hydropisie enkystóe de Vovaire gauche, compli-
quóe d'une grossesse. (Gaz. mód. de Paris, 1871,
Nr. 8). ł i
Apercu gónóral des formations geologiqnes de

VEgypte, de la Nubie et de FArabie petróe avec la
carte góologique de ces eontróes. Londres et Paris,
1871—1872.

Qaso di guarigione di una cisti ovariea sinistra
complicata di gravidanza, Odb. z Bolletino della R.
Academia medieą di Roma Anno VII, Nr. 2, 1881,
w 8-ce, str. 7,



Żagiel—Żłobikowski.

Historya Egiptu. Wilno, nakł. autora, druk, J. Za-
wadzkiego, 1880, w 8-ce. T.I, str. 320 i 42 tabl. T.
II, str. 256 i 10 tabl. litogr. T. I. -Egipt starożytny.
T.IL Egipt nowożytny.
„Podróż historyczna po Abisynii, Adel, Sz0a, Nu-

bii, u źródeł Nilu, z opisaniem jego wodospadów,
oraz po krajach podrównikowych, do Mekki i Me-
dyny, Syryi i Palestyny, Konstantynopolu i po
Archipelagu, przez... członka wielu Akademij, Uni-
wersytetu oxfordzkiego i uczonych Towarzystw
zagranieznych, autora, Historyi Egiptu, z doda-
niem małego słowniczka najużywańszych wyrazów
arabskich. Wilno, nakł. aut., druk. J. Zawadzkiego,
1884. w 4-ce, str. 360. ź
Nadto pisywał i pisuje artykuły do pism zagrani-

cznych, jako to: Gaz. mód., Gaz. des hópitaux, Medi-
cal Times, do akademii medycznych: Paryzkićj
i Rzymskiej.

Żagiel.
Tod durch Stósse auf Hinterhaupt und Magenge-

gend. (Friedreich Bl. f. ger. Med., 1875).
Ein Cholerafall. (Bayr. arztl. Intelligenzbl., 1875,

Nr. 21).
Blattern und Cholera, verbreiten sich selber

; oe gleichartig durch Contagion? (Tamże, 1875,
Nr. 6). ;

Żaliński z Żalna Mikołaj, uzyskał stopień
doktora medycyny w Krakowie w drugiój

połowie XVII wieku; był protonotaryu-
szem apostolskim, dziekanem nejtychow-
skim, proboszczem kónigsdorfskim, sekre-

tarzem królewskim; 16 sierpnia 1699 r.
zainstallowany na kanonikat doktora me-

dycyny przy kapitule gnieźnieńskićj przez

arcybiskupa Michała Radziejowskiego. Um.
9 marca, 1716 r.

Por. Gąsiorowski: Rozprawa... str. 23.

Żebrawski Teofil.
Mapa zdrojowisk lekarskich w Galieyi i Bukowi-

pie. Kraków, 1862, fol. T. XI, str. 36.
Wykaz zdrojowisk lekarskich GalicyiiBukowiny

ułożył... dla objaśnienia mapy tychże zdrojowisk na-
kładem Tow. nauk. krakowskiego wydanćj. Kraków,
1862, w 8-ce, str. 14.

Żebrowski M.
Podofilin jako lek przeciw kolce wątrobowćj z po-

wodu kamieni żółciowych. (Przegl, lek., 1878,
Nr. 12).
„Żegestowski Jan (Galicianus Kolbajo-

vicensis).
Dissertatio inauguralis medica de hydrophobia.

Vindobonae, typ. Ueberreuter, 1839, w 8-ce,
str. 23.

Żeglar Jakób, doktór medycyny, rodem
z Bochni, pozostawił rękopism.
_ In praetieam Almansoris, seriptum per me Jacobum
Żeglar de Bochna 1438.

Por. Lelewel: Bibl. ksiąg dwoje LI, 92. Rocz. wyd.

lek. III, 435. Wiszniewski: Hist. lit. pols: IV, 191
(w przypisku), 207.

Żeglicki Stanisław, rodem z Kopacionka,
z Sandomierskiego.

Exposć succinet des principaux soins que reclame
Penfant depuis sa naissance jusq'au sevrage. Mont-
pellier, Rieard, 1841, w 8-ce, str. 52. Thóse.

Żegrowski Kacper, kanonik poznański
(1518) a potóm (1539) i gnieźnieński, lekarz
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przyboczny Jędrzeja Krzyckiego, arcybis-

kupa gnieźnieńskiego i prymasa królestwa.
Jego nietrafnemu leczeniu przypisują

śmierć prymasa. Umarł 1547 r.
Por. Gąsiorowski: O kanonikacie... 18. Łętowski:

ę bisk. III, 209. Ossoliński: Wiad. hist. kryt. lv,

Żelazowski Wiktor, sekundaryusz szpita-

la św. Kazarza w Krakowie.
Dur brzuszny. Sprawózdanie z przypadków le-

czonych w szpitalu św. Łazarza w latach 1876 —

1880. Z oddziału chorób wewnętrznych Doc.

D-ra Pareńskiego. (Przegl. lek., 1882, Nr. 15 —

17, 48).

Żelewski Aleksander Adolf Henryk, ur.
1838 r. w Zemblewie w Poznańskióm, do

gimnazynm uczęszczał w Chojnicach i Cheł-

mnie, do medycyny przykładał się od r.

1860 w Berlinie.
De versione obstetricia. Berolini, typ. G. Schade,

1864, w 8-ce, str. 301 1 k. Diss. inaug.

Żelkowski Wojciech, medycyny sluchał

w uniwersytecie warszawskim; w r. 1838

uzyskał stopień magistra medycyny od

komitetu egzaminacyjnego lekarskiego.

Od r. 1839 był lekarzem miasta Tomaszo-

wa lubelskiego; w r. 1862 zaszezycony z0-

stał wyborem na członka Rady powiato-

wój w powiecie zamojskim. Umarł 23
lutego 1863 roku śmiercią męczeńską,

razem z lekarzem W. Dąbrowskim. Żył
lat 58. 4

Żerdziński Wojciech, promowany do sto-
pnia doktora medycyny i chirurgii w Kra-

kowie w r. 1807. Był asystentem profeso-

ra Rusta w Krakowie; następnie profeso-
rem w akademii lwowskiej.

Żeromski, ur. w r. 1809 w Żyruwicach.

'Po r. 1831 wstąpił na wydział lekarski

w Montpellier a osiągnąwszy stopień do-

ktora medycyny osiadł w Ledignan. W r.

1850 został lekarzem przy kopalni węgla

kamiennego w Grand-Combes, gdzie umarł
7 lutego 1869 r.

Żłobikowski Tadeusz.
Streszczenie broszury prof. A Krassowskiego p. t.

„Siem owariotomij.* (Dodatek do Kliniki, T.I, 1867,

str. 78—91).
Nouvelles recherches sur le filet dento-lingual du

prof. Sappey. (Robin'a Journal de Fanatomie et de

la physiologie, 1870—1871, Nr. 6).
Nowe poszukiwania nad nerwem zębo językowym

prof. Sappey”a, z rys. (Gaz. lek., T. VIII, 1870, str.

620—630).
"Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1870, w 8-ce,

str. 6. ę ;

O działaniu wodanu chloralu na zdrowy organizm

izastosowaniu jego przy leczeniu chorób umysło-

wych. (Gaz. lek., T. IX, 1870,str. 289 — 295, 305
do 311).

Toż, w osobn. odb.
str. 19.

Zdanie sądowo - lekarskie w sprawie Jadwigi K.
o zabójstwo obwinionój.
33—40, 52—56, 70—T1).

Warszawa, 1870, w 8-0e,

(Gaz. lek., T. XI, 1873, str.
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Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1871, w 8-0e,
str., 14.

Dwukrotne wystąpienie płoniey w przeciągu sze-
-_ Selu tygodni u jednego i tegoż samego indywiduum.

_ (Gaz. lek., T. XV, 1878, str. 209—218).
Toż, w osobn. odb. Warszawa, 1873, w 8-ce,

str. 5

- Żmigredzki K. W.
Łatwy sposób otrzymania najmielszego żelaza.

(Tyg. lek., 1859, Nr. 19).

- Morfina z suchych nasienników krajowego maku.
(Tamże, 1859, Nr. 20).

Żmijewski Leon.
Quelques eas d'amputation des membres observós

4 la clinique chirurgicale de Montpellier Sous le
rapport du manuel opóratoire. Montpellier, J. Mar-
tel, 1839, w 4-ce, str. 15. Those.

ze Żnina (Sninius) Walenty, bronił tez
astrologicznych i lekarskich w niedzielę
palmową 151l.r. w Bononii; i ubiegał się
o prawo lektury astronomii tamże.

Por. Malagola: str. 28.

Żochowski.
_ Anatomie du tissu conjonetif, Montpellier, 1867.

Żołnowski Wincenty, niegdy wychowa-
niec akademii medyko-chirurgieznój war-
szawskićj, następnie asystent uniwersytetu
w Zurychu, obeenie wykładający (lecturer)
w szpitalu New Yorskim i właściciel za-
kładu hydropatycznego tamże.

The methodical application of water in the tre-
atment of diseases, with special remarks on fever,
the latest investigations relative thereto, and of
its treatment by means of the sameremedy. New-
York, Styles et Cash, 1875, w 8-ce, str. 39. Spr.
Lubelskiego w Pam. tow. lek. warsz., T. LXXIII,
1877, str. 154—156.

z Żórawic Marcin, ob. z Przemyśla
Marcin.

- Żórawski Mikołaj, stopnie filozoficzne
uzyskał w akademii Jagiellońskiój wr.
1618 i 1620. Nauki lekarskie pobierał
w Padwie, gdzie w r. 1632 był asesorem
w oddziale narodowości Polaków. Piasto-
wał godność przybocznego lekarza i astro-
loga Jana Kazimierza i towarzyszył temu
nieszczęśliwemu królowi w ucieczce do
Głogowy. Biegły w matematyce i języ-
kach starożytnych, przełożył QCycerona
na język grecki. Wydawał kalendarze
w latach: 1648, 1651, 1654, 1655, 1660
i 1668. >

Por. Starowolski: Monument. wstęp. Muezkowski:
Lib. promot. 281, 285. Rocz. wydz. lek, II, 49. Ju-
szyński: Dyxe. poet. II, 383.

- Żórawski M.
Ueber das Lahmgehen des Pferdes. Dorpat, 1871,

w 8-ce, str. 56, 1 tabl. Diss. inaug.

Żórawski, docent w Charkowie.
O oznaczeniu kolebki kgięgosuszu. (Gaz. lek., T.

XX, 1876, str. 17— 18),

Źmigrodzki—Żuliński.

Żórawski Maryan.
Mechanizm zjawisk nerwowych. Warszawa,

druk. K. Kowalewskiego, 1830, w 8-ee, str. 24, 1 nl.
i 2 tabl. litogr.

O zmianach w naczyniach mózgu przy wściekli-
Źnie u psów. (Pam. tow. lek. warsz. T. LXXVI,
1880, str. 713—714.).
O zmianach kości ciemieniowój wywołanych zmia-

nami objętości mózgowia. (Tamże, T. LXXVI, 1882,
str. 159—163).

Żuchowski Antoni, ur. w Caradzu dol-
nym w Poznańskióm 1 stycznia 1846 r.;
nauki gimnazyalne ukończył w Poznaniu
i Głogowie, lekarskie—we Wrocławiu.
Podczas wojny francusko-pruskićj (1870—
1871) służył jako lekarz-asystent w woj-
sku pruskióm, obecnie trudni się wyko-
nawstwem.lekarskióm na Szląsku.

Zur Casuistik der Transfusion. Breslau, H. Lin-
dner, 1878, w 8-ce, str. 29. Diss. inaug.

Żuk M.
Myśl moja o cholerze.  (Tyg. lek., 1848,

NiE*30:

Żukowski A., lekarz pomocniczy w szpi-
talu kobiecym Maryi Teressy w Wie-
dniu.

Grosse Cyste des Pankreas. Laparatomie, Tod.
(Wien. med. Presse, 1881, Nr. 45).

Żukowski Maksym Eliasz.
De anaesthesia tacetus. Vilnae, Zawadzki, 1812,

w 8-ce, str. 18. Diss. inaug.

Historia morbi cholera indica notata in nosoco-
miis. Mosquae, 1832, w 4-ce.

Żuliński Tadeusz, ur. 30 listopada 1839 r.
w Krakowie; do gimnazyum realnego
uczęszczał (1850 — 1857) w Warszawie;
nauk lekarskich słuchał (1857 — 1859)
w Warszawie, późnićj w Kijowie, w Pra-
dze czeskićj (1861) i w Krakowie, gdzie
1862 r. stopień doktora medycyny osią-
gnął, W latach 1862 i 1868 był asysten-
tem. przy katedrze fizyologii w uniwersyte-
cie Jagiellońskim. W latach 1864 — 1871
zajmował się wykonawstwem lekarskióm
w Paryżu. W r. 1871 przybył do Liwowa,
gdzie początkowo pełnił obowiązki lekarza
w oddziale chorób wenerycznych szpitala
powszechnego; w styczniu w r. 1872 został
mianowany chemikiem patologicznym przy
tymże szpitalu. Nadto przez wiele lat wy-
kładał hygienę i somatologią we lwowskich
zakładach naukowych żeńskich. Od roku
1876 był radnym miasta Iiwowa i referen-
tem do spraw sanitarnych miasta. Był
jednym z założycieli towarzystwa gimna-
stycznego we luwowie, i przez czas pewien
wice prezesem tegoż towarzystwa. Prace
naukowe treści lekarskićj, fizyologicznćj,
chemicznój, antropologicznój, etnograficz-
nój, chirurgicznój, filozoficznój i literackiój



Żuliński. |

umieszczał w Przeglądzie lekarskim, w Ga-
zecie lekarskićj, w Dwutygodniku medy-
cyny publicznćój, w Ozasopiśmie towarzy-
stwa aptekarskiego, w Zbiorze wiadomości
do antropologii krajowój, w Roczniku to-
warzystwa przyjaciół nauk poznańskim,
w Szkole, w Przyrodzie i przemyśle (Po-
znań, 1858 — 9), w Grazecie codziennój
(1861—2), w Gazecie narodowój, Dzienni-
ku lwowskim, w Kraju, Dzienniku poznań-
skim, Grońcu lwowskim, Dzienniku literac.
kim, Kronice rodzinnćj, w Gwiazdce cie-
szyńskićj, w Szkicach literackich, w czaso-
pismach Wiara i Niepodległość, w c©z280-
piśmie Polska, którego był współredakto-
rem. W czeskich czasopismach Bolesla-
var, Pravda, Pozor. Przez dwa lata
był współredaktorem Ruchu literackiego
lwowskiego Redagował pismo: Przewodnik
gimnastyczny. Zmarł we Lwowie dnia 17
stycznia 1885 roku z zapalenia płuc, śmierć
jego żal powszechny wzbudziła, gdyż ja-
"ko człowiek zacny i prawy a przytóm
zawsze gotowy nieść pomoc bezintereso-
wną każdemu (z zasady leczył tylko bez-
płatnie) w najszerszych kołach umiał
sobie zjednać szacunek i uznanie, Liwów
uczcił go pogrzebem świetnym wyprawio-
nym. na koszt miasta.

Quelgues mots au sujet du cerveau d'un grand-
russe envoyć 4 la socićtć d'anthropologie de Paris
par la section anthropologique de la socićtć des
amis des sciences naturelles de Moseon. Paris, L.
Leelere libraire-editeur, 1867, w 8-ce, str. 15,
2 tabl.
Przedmioty sztuki lekarskiej na wystawie po-

wszechnój w Paryżu 1867 r. (Gaz. lek., T. III, 1867,
str. 3889—391, 405—407, 415—428).

Kilka uwag o wodach mineralnych Vichy i ieh
lekarskićm użyciu. (Tamże, T. IV, 1868, str. 501—
503, 548 550).

Międzynarodowy zjazd lekarzy w Paryżu w r.
1867. (Tamże, T. V, 1868, str. 91—94, 171—175,
254 — 255, 286 — 287. T. VI, 1869, str. 428—431,
444-—44, 462 — 464, 746 — 748. T. V11I, 1869, str.
61—63, 93—96, 125—128, 140—144).

Kilka uwag z powodu dziełka: Greistesleben. Be-
trachtungen iiber die geistige Thatigkeit des mensch-
lichen Gehirns und ihre Entwickelung, napisa-
nego przez D-ra med. Gottfried'a Ritter von Ritters-
heim'a, 1871, w 8-ce, str. 15.
Wniosek D-ra... o międzynarodowóm równoupra-

wnieniu naukowych stopni lekarskich. (Przegl. lek.,
1872, Nr. 15).

Słowo na poparcie wniosku o hygienie, posłanego
przez Tow. Paryzkie lekarzy polskich na zjazd le-
karzy i przyrodników do Krakowa w roku 1869.
(Służba zdr. publ., 1872, T. I, Zesz. III, str. 200
do 206).

Antropologia czyli nauka o człowieku i jój stosu-
nek do innych nauk. (Osobn. odb. z Przeglądu Pol-
skiego). Kraków, druk. L. Paszkowskiego, 1872,
w 8-ce, str. 34.

Wychowanie i oświata. Odczyt miany na rzecz
funduszu szkół ludowych we Lwowie. Lwów, nakł.
autora, K. Wild, 1872, w 16-ce, str. 50.
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Nasi pozytywiści. Lwów, nakł. autora, K. Wild
druk. Dobrzańskiego, 1872, w 16 ee, str. 35.
O ziarnkach dyni jako środku przeciw tasiemco-

wi. (Gaz. lek., T. XIV, 1878, str. 177—179).

O codziennych napadach zimniey powodowanej
obeenością w kiszkach wnętrzaka, zwanego botrio-
cephalus latus. (Tamże, str. 260—263).

„O antropologii w stosunku do dziejów. Odczyt
miany d. 18 marca 1878 r. we Lwowie. Warsza-
wa, nakł. iśroniki rodzinnćj, druk. J. Jaworskiego,
1873, w 8-ce. str. 48. "

O obecnym stanie fizyologii i jój przyszłości. Lwów,
Wild, druk. E. Winiarza, 1873, w 8 ce, str. 99. *

O trzech sferach życia ludzkiego i wzajemnym ich
oddziaływaniu na siebie. Ustęp z antropologii. War-
szawa, 1873, w 8-ce, str. 38.

Nasi uczeni. Lwów, 1874, w 8-ce, str. 95. (Odb.
z Gaz. nar.).

„Zasady teoryi jestestw organicznych J. Śniadec-
kiego ocenione -ze stanowiska dzisiejszych pojęć fi-
zyologicznych. (Roczn. tow. przyj. nauk pozu., T.
VIII, 1874, str, 121 —247).
Wiarai wiedza. Kraków, druk. L. Paszkowskie-

go, 1875, w 8-ce, str. 59. (Bibl. szkieów I).

O działaniu kofeiny i teiny oraz kawy i herbaty
na ustrój ludzki i zwierzęcy. Lwów, 1876.

Kilka słów do etnografii Tucholców i mieszkań-
ców wsi wołoskich. (Zbiór wiadomości do autro-
Ma” krajowój, 1877. Dział etnograficzny. str.
108).

Przedstawienie Towarzystwa lekarzy galicyjskich
do krajowóćj Rady szkolnćj w sprawie zaprowadze-
nia wykładów hygieny w Seminaryach nauczyciel- ,
skich w Galieyi. (Dwutyg. med. publ., 1877, str. 38
do 35).

Przedstawienie Towarzystwa lekarzy galicyjskich
wniesione do Rady miejskićj lwowskićj w sprawie
zaprowadzenia wykładów hygieny w szkole prze-
mysłowój miejskićj. (Tamże, str. 53—54).

O potrzebie zaprowadzenia wykładów hygieny po
wszystkich zakładach naukowych. Lwów, nakład
autora, 1877, w 8-ce, str. 9.
Nowe studyum nad Syrokomlą przez W, Spaso-

wieza oraz romantyzm i jego skutki przez F. K.
ocenił... Lwów, 1877. i

Kilka słów o gimnastyce i o szkole gimnastycz-
nój Tow. gimn. „Sokoł*. Lwów, 1878.
O krztuśeu i jego leczeniu. (Dwutyg. med. publ.,

1879, str. 222—230).

Duszniea bolesna (angina pectoris). (Tamże, 1880
str. 102—106). Ę ł Ra.
O żelazkach do prasowania ze względu hygieni-

cznego. (Tamże, str. 119—120).

W jakim wieku ze względów hygienicznych nauka
szkolna zaczynać się winna. Odczyt miany na wal-
nóm zebraniu oddziału lwowskiego Tow. pedagogi-
cznego d. 28 kwietnia 1880 r. Lwów, nakł. autora,
Gubrynowiez i Schmidt, I związkowa druk. 1880,
w 8-ce, str. 22. (Odb. ze Szkoły). i

O wpływie maszyn do szycia na zdrowie. (Dwu-
tygodnik med. publ., 1880, str. 197—202, 217—221,
239—241).
O wpływie dymu tytuniowego na ustrój ludz-

ki i zwierzęcy. (Czasopismo Tow. aptek. Lwów,
druk. Dobrzańskiego i Gromana, 1881, w 8-ce,
Nr. 17).

_ kilka słów w sprawie higienicznój reformy szkół,
(Przegl. lek., 1881, Nr. 25—29, 31). >
Toż,w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw., 1881,

w 8-ce, str. 34. : £



"W obronie nauczania higieny w zakładach nau-
kowych, z powodu sprawozdania komisyi Tow. pe-
dagogicznego'w sprawie szkół średnich. Lwów, nakł.
wydawey, druk. Gaz. nar., 1881, w 16-ce, str. 28.
(Odb. z Gaz. nar.).

Roboty kobiece szkolne ze względu higieniezno-

pedagogicznego, z powodu „Działu szkolnego* na

wystawie w Muzeam przemysłowóm miejskim we
Lwowie w r. 1881. Lwów, nakł. autora, I związko-
wa druk. 1882, w 8-ce, str. 43. (Osobn. odb. ze

Szkoły).

Ruch mięśniowy i wpływ jego na zdrowie czło-
wieka. (Przewodnik gimnastyczny, 1882, Nr. 2 — 5,

6—10, 11, 12. 1883, Nr. 1—6).

O potrzebie stałego higienicznego nadzoru nad
AE wychowawczo.- naukowemi. Warszawa,

1882.
O hygienicznóm znaczeniu nauki śpiewu. Lwów,

nakł. autora, druk. związkowa, 1884, w 8-ee, str. 80.
(Osobn. odb. ze Szkoly).

O wpływie. dymu tytuniowego na ustrój ludzki
i zwierzęcy, (Przegl. lek., 1884, str. 3, 22, 88, 72,
88, 111, 127, 138, 154.

Toż. w osobn. odb. Kraków, druk Uniw., 1884,
w 8-0e, str. 60.
Sprawozdanie higieniczno-lekarskię z kolonij wa-

kacyjnych lowski, (W Kolonie wakacyjne lwowskie
w r. 1884. Iiwów, 1884, nakł. Tow. pedag.).

Żuławski Karol, prymaryusz szpitala św.
Łazarza w Krakowie.
Przypadek obłędu ostrego (Delirium acutum).

(Przegl. lek., T. XIII, 1884, str. 469, 482).
Toż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw., 1884,

w 8-ce, str. 9. /

Żuławski Leon, ur. we wsi Fukowicy
w Galicyi, nauki gimnazyalne odbył w No-
wym Sączu, filozoficzae—we Iiwowie, le-
karskie—w Wiedniu, gdzie 1843 r. stopień
doktora medycyny uzyskał. Wróciwszy do
kraju osiedlił się w Limanowy, w latach
1853 i 1854 pełnił obowiązki lekarza zdro-
jowego w Krynicy. W r. 1856 dotknię-
tybezwładem kończyn dolnych nie prze-
stał gorliwie i szumiennie oddawać się za-
wodowi lekarskiemu. Umarł 29 stycznia
1869 roku. Hd
De alcaloidibus nonnullarum plantarum.

bonae, 1843. Diss. inaug.
Wody kwaśno-żelaziste w Krynicy. Nowy Sącz,

druk. Pisza, 1857, w 8-ce, str. 96 i 2 karty.
Kalendarz ścienny historyczny polski.
Wąsy pod względem przyrodzonym, ekonomiez-

nym, estetycznym, politycznym i fizyologiczno-lekar-
skim przez... żnachora w obwodzie sądeckim. Kra-
ków, druk. Czasu, 1859, w 8-ce, str. 16.

W rękopisie: :
Kalendarz i słownik historyczny polski 2 t.
Calendrier des faits memorables et brilants ar-

rivós en Pologne. 3

Żurawski Sylwester, ur. 1847 r. w Szcze-
panowie w W. Ks. Poznańskićm, nauki
gimnazyalne pobierał w Poznaniu, do le-
karskich przykładał się od r. 1870 w Ber-
linie.

Gallensteine und ihre Therapie. Berlin, Druek
Yon G. Schadó, 1874, w 8-ce, str. 29. Diss.
inaug.

;

Vin lo-

| Żuławski—Życki.

Żurkowski Aleksander, z Warszawy.
Des ulećrations, symptomes de la syphilis con-

stitutionnelle. Montpellier, Bo:hm, 1838, w 4-cee.
Those.

Histoire de Fópidćmie de variole qui a rógnć en
1840 dans le canton de Roquemaure (Gard). Jour-
nal de módecine 1843 octobre).
De Femploi des gargarismes iodós et de la tein-

ture diode dans le traitement de la diphthćrite.
L'Union mód., 1856, Nr. 70).

De Femploi de Feau thermale sulfuróe de Schinz-
nach dans les affections des voies respiratoires.
Prócódć dun rapport de M. le docteur Wille-
min. (Journal de Bruxelles, 1867, Aońt str. 124,
Septb. str. 227. Głaz. med. de Strasbourg, 1867,
Ni 17).

Toż, w osobn. odb. Strasburg, 1867, w 8-ee, Str.
IM 32.

Nouvelles obseryvations sur Femploi de Feau ther-
male sulfureuse de Sehinznach dans les affeetions
des voies respiratoires. (Annales de la Soe. d'hy-
drol. mód. de Pawis, T. XIV, 1867—1868, str. 200
do 238).
De la station sulfuróe thermale de Schinznach-

les-bains. Paris, Delahaye, druk. Dufour-Banquot
w Troyes, 1874, w 8-ce, str. 148, 5 tabl.

Żurkowski Franciszek, wychowaniec uni-
wersytetu charkowskiego, praktykował
w Odesie, gdzie umarł 13 marca 1878 r.
w 54 roku życia. Mąż głębokićj wiary,
nieposzlakowanćj uczciwości. -
De trabeeularum ceordis in sanguificationis opere

significatu. Petropoli, typ. Frey, 1855, w 8-ce, str. 38.
Diss. inaug.

Życki Jan Piotr, ur. 1815 r. we wsi Bu-
dryszkach w powiecie wileńskim, nauk le-
karskich od r. 1832 słuchał w akademii le-
karskiej w Wilnie, gdzie.1837 r. stopień
lekarza otrzymał, W r. 1840 wszedł do
służby wojskowo-lekarskićj, jako ordyna-
tor przy szpitalu wojskowym wileńskim;
w r. 1848 pełnił słażbę w Taganrogu i Sta-
wropolu; w r. 1849 — w Kamieńcu po-
dolskim; w r. 1854 — w Mołdawiii Woło-
szczyźnie; w r. 1859—w Suwałkach i Au-
gustowie. W r. 1861 opuścił służbę woj-
skową i osiadł we własnój wsi Kazimie-
rzowie, powiecie wileńskim. Umarł w Wil-
nie w roku 1875. Był członkiem To-
warzystwa lekarskiego warszawskiego, to-
warzystwa lekarsko-chirurgicznego w Lió-
ge, i towarzystwa lekarzy  styryjskich
w Gracu,

Cholerae pathologia et therapia. Auetor... Vilnae,
1867, w 8-ce, str. 36

Toż samo. Vilnae, Zawadzki, 1871, w 8-ee, str. 52.

Leczenije cholery iz prakticzeskich nabludienij.-
Sostawił... Wilna, 1872, w 8-ce, str. 28

Leczenie cholery. Z postrzeżeń praktycznych na-
pisał... Wilno, 1874, w 8-ce, str. 68.

Ocena powyższćj pracy przez Al. Janiszewskiego
w (Pam. tow. lek. warsz. T. LXXI, 1875, str.
356). .

eŻyckiego. (Tamże, T. LXXI, 1875, str.



Żyliński—Źródła.

Żyliński masz, jeden z najzasłużeń-

szych lekarzy lubelskich, zmarł 24 wrze-

śnia 1880 r. w majętności swój Lipa w gu-

bernii kieleckićj, w 64 r. życia. Urodzony

na Litwie, nauk lekarskich słuchał w Wil-

Źródła mineralne Marienbadzkie ze względu na
ich historyę, skład chemiczny, działanie i rozsyłkę,
Kraków, 1875, w 16-ce, str. 40.

585

nie; osiadłszy w Lublinie, przez wiele lat
sprawował obowiązki lekarza powiatu.
Wzięty i powszechnie szanowany praktyk,

gorliwie spieszył za postępem nauk, które
kochał i rad się im oddawał.

Toż. Warszawa, nakładem Inspekcyi zakładu,

druk. Fr. Czerwińskiego, 1884, w t6-ce, str. 39.

Źródła Inowłodzkie. (Dz. łódzki, 1884, N. 41).

37
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DOPEŁNIENIA.

Mbicht Adolf (ob. str. 1).
0 wodach mineralnych birsztańskich przez... opi-

sanie miejscowości, rozbiór wód i mapka, 1852, fol,. ,
str. 8. (Rękopis bibl. Tow. lek. w Wilnie).

Abłamowicz Józef (ob. str. 1), rodem z Li-
twy, do nauk lekarskich przykładał się
w Wilnie, gdzie w r. 1828 stopień doktora
otrzymał, wykonawstwem lekarskióm zaj-
mował się przeważnie w guberni mińskićj,
zmarł w majątku swym w pow. słuckim.

Adam Polak (Adamus Polonus), ob. z Bo-
chini Adam, str. 38 i 589.

Adamkiewicz Albert (ob. str. 2).
Kórperverletzung; Versetzung des Verletzten in

eine Geisteskrankheit. (Caspers Vierteljahrschr. f.
gerichtl. u. óffentlich. Med., 1865, III, 1).

Giebt es Grade der Zurechnung? (Tamże, 1870,
Januar 160).

Combination bei Beurtheilung gerichtlich-medici-

nischer Fiille. (Tamże, 1873, April).

Die Blutgefisse des menschlichen Riicekenmarkes
1) Die Gefiisse der Riickenmarksubstanz, 2) Die Ge-
fasse der Riiekenmarksoberfldiche. (Institut f. expe-
rim. Pathologie der k. k. Uniw. Krakau). Wien, Ge-
rold's Sohn, 1882, w 8-ce, str. 34, tabl. litogr. 6
i str. 30, tabl. litogr. 5.

Mięsak rdzenia pacierzowego w miejscu wystąpie-

nia splotu barkowego o przebiegu utajonym. (Rozpr.
wydz. mat. przyr. akad, umiej. T. X, 1882).
Owiądzie rdzenia pa Wykład miany

na posiedz. Tow. lek. krak. w d. 24 maja 1882 roku.
(Przegl. lek., 1882, Nr. 25, 26).
O ucisku mózgu. Wykład miany w Tow. lek. wie-

deńskićm d. 9 listopada 1883 r. (Gaz. lek., 1884, Nr

8—9).
O ucisku mózgu. Drugi wykład miany w Tow. lek.

wied. d. 28 marca 1884 r. (Tamże, 1884, Nr. 27—30).

Kurez mięśnia kłębkowatego (m. splenius capitis
et eolli). Gaz. lek., 1688, Nr. 49).

"Toż, w os. odb. Warszawa, 1883, w 8-ce, str. 5.

Die Lehre vom Hirndruck und die Pathologie der

Hirncompression. I. Die Lehre von Hirndruek. Wien,

Gerold's Sohn, 1983, w 8-ce, str. 88, 12 drzewor.

Die Lehre vom Hirndruck und die Pachologie der
Hirneompression, nach Thierversuchen und Kran-

kenbeobachtungen. II. Pathologie der Hirncompres-

Sion.
1884

"Toż, w osobn. odb. Wien, C. Gerold's Sohn, 1884,
w 8-ce, str. 125, 7 tabl. chrom., 11 drzew. w tekscie.
O nowym składniku włókien nerwowych (istota

chromoleptyczna) i o dwubarwności tkanki rdzenia
pacierzowego. Wykład miany na posiedz. Akad.
Umiej. wied. d. 6 marca 1884 r. (Medycyna, 1884,
Nr. 23—24). >
Neue Riickenmarkstinetionen, 1 Ergebnisse am

normalen Gewebe. (Sitzungsb. der k. Akad. d. Wis-
senschaft, 1884).

"Toż,«w osobn. odb. Wien, Grerold's Sohn, 1884,
w 8-ce, str. 21, 2 tabl.

- Adamowicz Adam Ferdynand (ob. str. 3).
Etwas iiber den Weichselzopf (Bartholds Bey-

trige zur Physiologie. Góttingen 1832).
Adnotationes practicae in Olinico Zootherapeutieo

vilnensi (Collectanea medieo-chirurgiea 1838).
O przyczynie potworności głowy owczój, wziętćj

mylnie za dziecię. (Kuryer wil. 1860).
Związek dla badań mikroskopijnych. (Pam. Tow.

lek. warsz., T. XV, 1858).
Kongres oftalmologów w Berlinie. (Tamże, T. XV,

1858).
Zgromadzenie pracujących dla podniesienia nauko-

wój medycyny w Bonn. (Tamże).
Die Impfung der Lungenseuche (Med.. Zeitung

Russlands, 1855. Nr. 4). »
Die Hautkrankheit Wastza und Ugger der Rus-

sen. (Tamże, 1855, Nr. 40).
Ueber Pharmacopoea. (Tamże, 1856, Nr. 28).
O wyjściu robaków przez ścianę brzuchową. (Prak-

tyczne postrzeżenia niektórych lekarzy, T. I. str.56).
O przypadkowem skrzywieniu się i niezupełnóm

złamaniu kości u dzieci. (Tamże, T. I, str. 82).
O wpływie miejscowości na niektóre choroby.

(Tamże, T. II, str. 14). ą
Leczenie zwane arabskie, choroby syfilitycznćj

trzeciowój. (Tamże, T. LI, str. 58). ,
Myśli o eholerze przez Onufrego Zorgo w Paryżu.

(Tamże, T. V, str. 261).
Jam i Jerzy Fórsterowie. (Tyg. ilustr., 1865, Nr.

290 i 291).
Hryniewicz Stanisław. (Tamże, 1868, T. V, Ser. II,

str. 37).
Dziennik podróży naukowćj i noty podróżne Ada-

mowicza, 0d r. 1829 — 1832 z planami, kopiami rycin
it.d. (Rękopis ten przesłany został 8. p. Girsztow-
towi, co Się z nim stało niewiadomo).

(Sitzungsber. der k. Akademie d. Wissensch.,
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Dissertation sur les teignes de la chevelure avec

un dessein sur la teigne du corps d'une fille avec une

Tinea capitis. (Rękopis ten przez Departament me-

dyczny w Petersburgu wysłanym został w r. 1863
do Paryża, dalsze jego losy nie są znane).

Por. Dr. Szeliga (Józef Bieliński),A.F. Adamowicz,

szkie biograficzny. Ateneum, 1885. Rok X, T. II,

zesz. 1).

Aleksandrowicz Adolf (ob. str. 6).
Rozbiór chemiczny trzech zdrojów wody w Rabce.

Kraków, 1866, w 8-ce.
Rozbiór chemiczny trzech zdrojów wody alkali-

ezno-słonćj jodowo-brómowćj w Rabce. (Przedruk

zXXXY Tomu Roczn. tow. nauk. krak.). Kraków,
druk. W. Korneckiego, 1882, w 8-ce, str. 70).

Anders Ludwik (ob. str. 8).
Przyczynek do kazuistyki krwotoków płucnych.

(Księga pamiątkowa prot. Hoyera, str. 429— 438).

Anders Teodor (ob. str. 8).
Kwas salicylowy. jako poronny Środek leczenia

szankrów miękkich. (Gaz. lek., 1884, Nr. 50).
Wiewiór zgorzelinowy, zakażenie krwi posokowate,

śmierć. (Księga pamiątkowa prof. Hoyera, str, 521—

528.

Andriolli Erminio, starszy brat znanego
ilustratora M. E. Andriollego ur. w Wilnie
w roku 1835, do gimnazyum uczęszczał

w mieście rodzinnóm, medycyny słuchał

w Moskwie i tam w r. 1857 stopień leka-

rza uzyskał. Trudnił się wykonawstwem
lekarskióm w różnych miejscowościach Ro-
syi, od'r. 1872 został lekarzem zakładów
dobroczynnych w Nowgorodzie Wielkim,
oraz lekarzem domu obłąkanych w Kołmo-

wie pod tómże miastem, zmarł na tóm sta-

nowisku w kwietniu r. 1876; oddawał się

szczególnićj psychiatryi, a prace swe pisa-
ne po rosyjsku umieszczał w czasopiśmie
„Zbornik soczinienij po sudiebnoj miedici-
nie i psychiatrii. „W rękopisie pozostawił
obszerny opis badania stanu umysłowego
chorego, który dokonał zabójstwa w przy-
stępie obłędu przejściowego.

Antoniewicz Eustachy.
Operative Behandlung der Phimose trotz specifi-

scher Geschwiire. (Wien. med. Presse, 1876, Nr. 38).

Apteka centralna homeopatyczna w Warszawie

(środki medyczne). Warszawa, druk K. Nowakow-

skiego, 1888, w 16-0e, str. 82.

Arcimowicz Hilary Jan (ob. str. 10), ro-
dem z Litwy, naukom lekarskim poświę-
cał się w Wilnie i tamże w r. 1819 dyplom

doktorski uzyskał, był wychowańcem Se-

minaryum lekarskiego i jako taki po ukoń-

czeniu nauk obowiązkowo wstąpił do słu-
żby rządowój.

Arnold Jan Godofred.
De vi viscerum in fiuida. Regiomonti 1726, Typis

Reusnerianis. Diss. inaug. dedykowana Józefowi
Franciszkowi Sapieże Podskarbiemu nadwornemu W.
X. Litewskiego.

Auslander.
O massażu czyli mięsieniu. Z kliniki lekarskićj

prof. D-ra Korczyńskiego. (Medycyna, 1884, Nr.
51, 52).

Babiński.
Observation d'un cas de prurigo guóri par Femploi

des douches froides. (L'Union mód., 1880, Nr. 167).

Bakowiecki.
Zur Frage vom Verwachsen der peripheren Ner-

yven. (Arch. f. mikr. Anat., 1876, Bd. XIII, str. 420).

Balbiani Konstanty (ob. str. 15), potomek
rodziny włoskićj oddawna na Litwie osia-
dłój, urodził się w Wilnie i tamże uczęsz-

czałdo szkół oraz na uniwersytet, uzyskaw-
szy w r. 1819 stopień doktora medycyny,
jako stypendysta rządowy wstąpić musiał
do służby i został ostatecznie Vice-Dyre-
ktorem Departamentu lekarskiego, mie-
szkał przeważnie w Petersburgu.

Barankiewicz Maciej (ob. str. 17), rodem
z Litwy, był swego czasu jednym z naj-
więcój cenionych praktyków wileńskich,
stopień doktora medycyny otrzymał w Wil-
nie r. 1802, umarł tamże w styczniu r. 1829.
Biblioteka Tow. lek. wileńskiego posiada
w rękopisie prace jego następujące:
Przypadek womitu chronicznego uleczonego z wnio-

sku, jakoby stwardnienie błon żołądkowych, było
onego przyczyną. 1814. w 4-ce, str. 15.

Oonsiderationes de effectu vaecinae ex ejus quo ad
AREA non proportionata insitione. 1815, w 4-ce,
Str. .
O pewnym użytku belladony w rodzeniu. 1826,

w 4-06, str. 14.

Baranowski Antoni (ob. str. 17), urodzo-
ny w Abelach (pow. Nowoaleksandrowski),
do nauk lekarskich przykładał się w Wil-
nie i w r. 1828 stopień doktora medycyny
uzyskał, osiadłszy w Abelach majątku
swym dziedzicznym zajmował się wyko-
nawstwem lekarskićm, umarł tamże, w gru-
dniu r. 1859. Archiwum Tow. lek. wileń-
skiego przechowuje między innemi prace
jego:

Kilka obserwacyi dobrego skutku użycia kali hy-
drojodici. w 4-ce, str. 8.

Baranowski V.
Wspólnie z Głarre'em podali:
Ueber die Geschwindigkeit, mit welcher sich der

Electrotonus im Nerven verbreitet. (Pfliig. Arch.,
1880, XXI, 446).

Barański Antoni (ob. str. 18).
Mischer'sche Schlduche oder Rainey'sche Kórper.

(Oesterr. Vierteljahr., 1879, Bd. LI, str. 81).
Ueber die Rinderpest ia Bosnien. (Wien. Viertel-

jahrschr., 1881, LV, str. 24).
Zwilingsgeburt mit einer Pause von 18 Tagen zwi-

schen dem Austritte der ersten und zweiten Frucht.
(Wien. med. Wochenschr., 1881, Nr. 27).

, Anleitung zur Vieh-und Fleischbeschau, fiir Stadt-
und Bezirksaerzte, Thieraerzte, Sanitatsbeamte, 80-
wie besonders zum Gebrauche fiir Physikats -Candi-

daten. 2-te verbes. Auf. Wien, Urban et Schwar-
zenberg, 1882, w 8-06, str. VI, 184 i 6 drzewor.
Chów koni, poprzedzony wykładem ogólnych zasad

hodowli zwierząt gospodarskich, z 21 rycinami naj-

eelniejszych ras koni mianowicie krajowych, przez

Jul. Kossaka. Ozęść I. (Ded. księciu Ad. Sapieże).
Lwów, nakł, Gubrynowicza i Schmidta Kraków,
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druk. Wł. L. Anczyca, 1883, w 8-ce, str. 1, nl. IV, 2
nl. i 192. ł
Handbuch siimmtlicher Veterinirgesetze und Ver-

ordnungen, die in Oesterreich-Ungarn und Bosnien
giltig sind. Wien, Manz, 1884, w 8-ce. str. X i 445.

Die Zihmung unserer Hausthiere (Vortrige fiir
Thierheilkunde, VI Ser., Heft. 9, 10). Leipzig 1884,
Dege, w 8-ee, str. 67.
O zabobonnem i szkodliwem leczeniu zwierząt.

(Opiekun zwierząt, 1883, N. 21).
Barkman Kazimierz (ob. str. 18), rodem.

z Litwy, nauk lekarskich słuchał w Wilnie
iukończywszy je w r. 1812 ze stopniem
doktora medycyny osiedlił się w Wołoży-
nie jako domowy lekarz hr. Tyszkiewi-
CZÓW.

Bartlitz Stanisław, z Poznania.
Ueber den Bruch des processus eoronoideus ulnae.

Greifswald, druk. J. Abel, 1883, w 8-ce, str. 34.
Diss. inaug. '

Belakowicz Stanisław.
Zwei Falle von angeborenem Lipom der minnli-

chen Brustdriise und Fussohle. Greifswald, dr. J.
Abel, 1883, w 8-ce. str. 34, 2 tabl. Diss. inaug.

Belke Teofil (ob. str. 23).
Przymiot z przebiegiem złośliwym (Syphilis ma-

ligna). (Medycyna, 1882, Nr. 41).
Kilka uwag o stosunkach zdrowotnych Warszawy.

(Wiek, 1883, Nr. 204).
Beniewski Szymon (ob. str. 24), ukoń-

czywszy w r. 1821 wydział lekarski w Wil-
nie wstąpił do służby rządowój, życia do-
konał w r. 1852 w Mohylewie nad Dnie-
prem, gdzie był Inspektorem lekarskim.

Berdau, aptekarz spółczesny.
O niektórych nowych roślinach lekarskich. (Wiad.

farmac., 18838, Nr. 6).

Berkowski.
De pemphigo. Berolini, 1826, w 8-ce. Diss. inaug.

Bernhardt Edward (ob. str. 27).
Anatomische und physiologische Untersuchungen

iiber den Nervyus depressor bei der;Katze. Dorpat,
H. Laakmann, 1868, w 8-ce, str. 35, 2 tabl. Diss.
inaug.

Besser Wilibad$. I. 6. (ob. str. 29).
Zapisy w przedmiotach historyi naturalnój o Wo-

łyniu, Podolu, Ukrainie i niektórych bliższych oko-
licach. (Pam. farmaceutyczny wileński, 1820, str.
187—144, 241—240). 5

Betko Ksawery (ob. str. 29). ur, w Miń-
sku, gdzie też do szkół uczęszczał, naukom
lekarskim, oddawał się w Akademii medy-
ko-chirurgicznój w Wilnie, otrzymawszy
w r. 1836 stopień doktora, osiadł w guber-
nii mińskiój, trudniąc się wykonawstwem
lekarskićm.

Bęklewski Stanisław.
Ein Beitrag EPA Obei Darminyaginatio-

nen. Dorpat, Karow, 1883, w 8-ce, str. 68. Diss. inaug.

Bętkowski Nikodem Felicyan Prawdzic
(ob. str. 80).
Myśli o człowieku. (Przegl. nauk. Skimb., 1848, T.

XXV, str. 146, 173). 3

Biegański Władysław, ur. w Grabowie
w W. Ks. Poznańskióm, do gimnazyum
uczęszczał w Piotrkowie (1867 — 1875),
wydział lekarski uniwersytetu warszaw-

Barkman—Bieniowski.

skiego skończył r. 1880, przez dwa lata był
lekarzem szpitala ziemskiego w Żyzdryń-
skim powiecie (gub. Kałużska), rok 1883
spędził w Berlinie i Pradze, gdzie w klini-
kach pracował, obecnie mieszka w Qzęsto-
chowie i jest tamże lekarzem szpitala N.
Maryi Panny, oraz lekarzem V-go oddzia-
łu Drogi żelaznój warszawsko-wiedeńskićj.

Przypadek hemiathetoseos post monoplegiam.
(Gaz. lek., 1883, Nr. 27).

„ Korespondencya (z wystawy hygienieznój wBerli-
nie). (Tamże, 1883, Nr. 23, 28, 30). ł

Przyczynek do symptomatologii zboczeń mowy.
(Amnesia, alexia et agraphia verbalis). (Tamże,
1884, Nr. 21).
sę SADDAM, arsenowych. (Medycyna, 1884, Nr.

, s). " „ .

Bielecki Wincenty, uczył się nauk lekar-
skich w Szkole Głównóćj litewskićj, dy-
plom doktorski udzielił mu Uniwersytet
wileński w d. 30 czerwca r. 1808.
. Bieliński Józef (ob. str. 30), od r. 1885
jest bibliotekarzem Tow. lekarskiego wi-
leńskiego, pisuje też pod pseudonimem Do-
ktora Szeligi.

Kościół i zakłady dobroczynne w Lubrańcu (Kłosy,
T. XXXI, 1880, str. 294).

O objawach fizyologicznych życia płeiowego u wło-
ścianek okręgu górniczego Chołuniekiego. (Medycy-
na, 1883, Nr. 28, 29).

Bibliografia czasopism wileńskich od r. 1805 —
1860. (Wiadomości Bibliograficzne warszawskie
1884, Nr. 7, 8, 10, 11), do Nowego R. 1885 wyszło:

Zestawienie przedmiotów zawartych w LX tomach
Za i roztrząsań naukowych* (1. e., Nr.

' Zestawienie przedmiotów zawartych w LXVI to-
mach „Athenaeum*, (l: e. Nr. 10, 11). Gotowe do
druku i ukażą się w ciągu r. 1885 w temże piśmie.

Zestawienie przedmiotów zawartych w XIII to-
mach „Tygodnika Wileńskiego* —i

Zestawienie przedmiotów zawartych w LXXI to-
mach „Dziennika wileńskiego*.

Sławinek. Żelezistyja mineralnyja wody |Lublin-
skoj gubernii]. (Prot. zasied. wil. mied. obszez.,
1884, Nr. 7, str. 23 — 29.
Adam Ferdynand Adamowicz.

P. TĘ zesz.st). ź
W rękopisie pozostają prace następne:
K uczeniju o tiempieraturje matki.
Profesorowie Uniwersytetu wileńskiego, zarys bio-

graficzno-bibliograficzny.
Doktorowie medycyny Uniwersytetu wileńskiego

i Cesarskićj Medyko-Chirurgieznój Akademii. Zesta-
wienie alfabetyczne, chronologiezne i przedmiotowe
dysssertacyi, poprzedzone wstępnem słowem.
Ród Ohreptowiezów. Podług autografu Adama

Ohreptowiczaz r. 1617.
Bielski Stanisław.
Ueber reine Hallucinationen im Grebiete des Gie-

sichtssinnes im Dunkelzimmer der Augenkranken.
Dorpat, Schnakenburg, 1884, w 8-ce, str. 42. Diss.

inaug. | o: żĄ Aa
Bieniowski Bartłomiej, urodził się w Żiy-

tomierzu r. 1800. Pierwotne nauki pobie-
rał w Mohilewie, gdzie ojciec jego Szymon
B. był inspektorem lekarskim, do nauk le-
karskich przykładał się w Wilnie, gdzie
stopień doktora medycyny uzyskał, służył

(Ateneum, r. 1885,
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następnie jako lekarz wojskowy w korpu-
sie litewskim, w r. 1831 przeszedłszy pod
Kaluszynem do obozu generała Skrzyne-
ckiego musiał następnie ziemię ojczystą
opuścić, po kilku latach tułactwa osiadł
w Londynie, gdzie w r. 1866 życia do-
konał. Po opuszczeniu kraju rodzinnego
nie zajmował się więcćj sztukąlekarską, był
on człowiekiem nadzwyczaj pomysłowym
i wynalazczym o czem świadczą liczne pa-
tenty udzielone mu przez rząd angielski,
wynalazł on nowy sposób udoskonalania
pamięci, i wielokrotne o nim miewał od-
czyty publiczne, sztuka drukarska zawdzię-
cza mu wiele ulepszeń, szczególnićj go-
dnym uwagi jest jego sposób drukowania
książek dla niewidomych, w mieszkaniu
swojóm w Londynie (Bow Street Qovent-
Garden Nr. 8) utrzymywał maleńką dru-
karnię, w którój wiele prac swych nauko-
wych sam drukował. Wydał Dykcyonarz
wymowy angielskićj, oraz wiele artykułów
w pismach londyńskich, z pozostałych jego
rękopismów obchodzących literaturę pol-
ską żadnego dotąd nie wydano.

Biesiadecki Alfred (ob. str. 32).
Fall von Uterus bieornis mit Ueberwanderung

des Bies ans dem linken Ovavium in die rechte
Hóhle des Uterus. (Wochenbl. der Ges. d. Wien.
Aerzte, 1866, str. 30)

Beitriige zur physiologisehen und pathologischen
Anatomie der Haut. (Sitzungsber. der Wiener Acad.,
1867, Bd. 56, 2 Abth., str. 225).

Toż, w osobn. odb.
Nowe spostrzeżenia nad histologicznym składem

i układem włosów, (Przegl. lek., 1869, Nr. 26).
Haut, Haare, Nigel. (Strieker'a med. Jahrbiicher,

XXVI, T. I, str. 1).
Spindelfórmige Neurome des Nerv. isehiadieus.

(Wochenschrift der Wiener Aerzte, 1870, Nr. 17).
Verheilung durschnittener Blutgefisse und In-

farktbildung. (Tagebl. d. 45 Vers. deutsch. Naturf.
und Aerzte, str. 217). .
Leukimische Tumoren der Haut und des Darmes

mit einigen Bemerkungen liber den Ieukimischen
Process selbst. (Strieker'a med. Jahrbuch, 1876, po-
szyt 3). ?

Bilczyński Dyonizy, ur. w Kaliszn ro-
ku 1814, kształcił się początkowo w mie-
ście rodzinnóm następnie skończył szkoły
Ks. Pijarów w Warszawie; wyjechawszy
za granieę, w Wrocławiu oddawał się po-
czątkowo nauce prawa, następnie przeszedł
na medycynę, po powrocie do kraju przer-

wał na czas krótki swe studya, lecz wnet
do nich powrócił i udawszy się do Dorpatu
w r. 1841 chlubnie je ukończył. Osiadł na-

stępnie w rodzinnem mieście gdzie z wiel-
kióm powodzeniem oddawał się wykonaw-
stwu lekarskiemu, był także naczelnym le-
karzem szpitala św. Trójcy oraz lekarzem
więziennym, zmarł w r. 1860. Pozostawił
w rękopisie pamiętniki, oraz Fizyologję
obejmującą trzy,tomy. ;
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Blandrata Jerzy (ob. str. 35).
Gyneceorum ex Aristotile, et Bonaciolo a G. B.

medieo subalpino noviter excerpta de foeeunditatio-

ne, graviditate, partu et puerperio ete. Argentinae

1539 w 4-ce.
Dedykacya Królowćj Izabeli wdowie po Królu wę-

gierskim Janie Zapolskim.

Blumenstok Leon (ob. str. 36).
Verletzungen an der Stirn und am Gesicht, Er-

blindung, ursichlicher Zusammenhang? (Wien med.

Presse, 1870, Nr. 14, 15).

Kilka uwag nad śmiercią 7: zasypania. (Przegl.

lek., 1877, Nr. 6).

Oause ećlóbre Tisza-Eszlarska.
Nr. 48). *

Kazuistyka sądowo-lekarska. Sprawozdanie z wa-

żniejszych przypadków. Część I. Kraków, druk.

Uniw., 1882, w 8-ce, str. 153. Osobn. odb. z Prze-

glądu lekars.

Orzeczenia sądowo -lekarskie wydziału Lekar-

skiego Uniw. Jagiell. 8) Utopienie lub utonięcie.

(Przegl. lek., 1882, Nr. 40). 4) Śmierć gwałtowna

lub naturalna. (Tamże, 1882, Nr. 51). 5) Smierć no-

worodka z uduszenia lub wskutek uderzenia się

w głowę. (Tamże, 1882, Nr. 52). 6) Usiłowane otru-

cie za pomocą ciemięrzycy. (Tamże, 1883, Nr. 20).

7) Śmierć gwałtowna lub naturalna. (Tamże, 1888,

Nr. 22). 8) Dzieciobójstwo lub śmierć noworodka

z powodu zaniechanój pomocy. (Tamże, 18838, Nr.

23). 9) Śmierć z. uduszenia czy z oparzenia. (Tamże,

1832, Nr. 37). 10) Podpalenie. Wątpliwy stan umy-

słowy. (Tamże, 1883, Nr. 38—%0). 11) Qzy płuca no-

worodka, który oddyehał, mogą stać się bezpowie-

trznemi. (Tamże, 1883, Nr. 41—43).

W dwóchsetną rocznieę próby płuenój. (Urywek

z pracy większćj. (Tamże, 1883, Nr. 1—3, 6).

Kazuistyka sądowa i polieyjno - lekarska. Mor-

derstwo w kasie oszczędności. (Z zakładu sądowo-

lekarskiego prof. Blumenstoka). (Tamże, 1883. Nr.

27, 29, 31).
Medycyna sądowa w wiekach średnich. (Tamże,

1883, Nr. 46, 47, 49, 50).
'Poż, w osobn. odb. Kraków, druk. Uniw., 1883,

w 8-ce, str. 19,
Morderstwo.—Wątpliwy stan umysłowy. (Przegl.

lek., 1884, Nr. 12).
O śmierci pozornój, wykład publiczny na korzyść

pomocy bratnićj uczniów Uniw. Jagiel. (Osobn.

odb. z Przeglądu polskiego). Kraków, autor, druk.

Czasu, 1884, w 8-ce, str. 25.

O chorobach zaraźliwych w ogólności a o chole-

rze w szczególności. (Przegl. polski, 1884, wrzesień,

str. 609—643).

Pierwsze orzeczenia sądowo-okulistyczne. Przy-

czynek do historyi okulistyki w wieku XVII. (Książ-

ka jub. prof. Szokalskiego, str. 346—361).

z Bochini Adam (ob. str. 38).
Nobilis et insignis vii, ae exeellentissimi artium

ac medicine doctoris. domini Adami Poloni Dyalogus

de quatuor statuum ob assequendam immortalitatem

contentione, b. w. m.i r. (1508) w 8- ce większćj kart

nl. 26. Ded. Zygmuntowz I. (Na str. 38, przytoczono

już to dziełko lecz podano mylny tytuł).

* Bock E. (ob. str. 88).

Budowa, życie i pielęgnowanie ciała ludzkiego,

po poprzednićm porozumieniu się z pedagogami, na-

pisał dla młodzieży. . z 14 wydania przełożył na ję-

zyk polski Hipolit Parasiewicz, Lwów, nakł. Tow.

pedag.1związkowa, druk. 1884, w 8-ce, str. IX,

201, z rycinami w tekscie. ć

(Tamże, 1882,
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* Bocquin Juliusz, inżenier.
O nowym systemie budowy szpitali. (Odezyt wy-

powiedziany na posiedzeniu warsz. tow. lek. d. 21
listopada 1882 r.). (Gaz. lek., 1882, Nr. 49).

ogdanik Józef (ob. str. 39).
Uwięźnięcie przepukliny pachwinowój. Wylecze-

nie. (Przegl. lek., 1883, Nr. 21).
Bohuszewicz Łukasz (ob. str. 59), rodem

z Witebska, do nauk lekarskich przykładał
się w Wilnie, i otrzymawszy w r. 1812
stopień doktora, jako stypendysta wstąpił
do służby rządowój. -

Bojanowski (ob. str. 39).
Die Blutzufuhr der Kranzarterien zum Herzen.

(Deutsche Klinik, 1861, 26).

Bołącki Jan, lekarz polski z w. XVI
w księgozbiorze Hr. Ord. Zamoyskiego
w Warszawie znajduje się rękopis spisany
około r. 1545 p. t.:
Regimen tempore pestis. a domino Joanne Bolącz-

ky Doetore, (wierszami łacińskiemi) wierszy 25.

Borowski P., sztab-lekarz pułku kirasye-
rów gwardyi, przełożył na język rosyjski
dzieło A, Wotypki p. t.:

Opisanije prilipeziwago wospalenija sojedinitelnoj
obołoczki głaz. Petersburg 1853, w 8-ce str. 111 —
dzieło opatrzone dopiskami B.

Borsuk Benedykt, litwin, po ukończeniu
nauk filozoficznych i otrzymaniu stopnia
doktora filozofii w Wilnie, rozpoczął studya
lekarskie i ukończył je w r. 1605, w r. na-
stępnym mianowanym został adjunktem
Uniwersytetu wileńskiego na katedrze me-
dycyny sądowćój, w r. 1807 otrzymał sto-
pień doktora medycyny. Obdarzony nie-
zwykłemi zdolnościami i wielką pracowi-
tością, rokującemi mu świetną przyszłość
naukową, zmarł przedwcześnie w Wilnie
r. 1808; od r. 1806 był członkiem czynnym
tow. lek. wileńskiego.

Borysiekiewicz Michał, ur. 1 marca 1848
roku, we wsi Biało-bożnicy powiecie czort-
kowskim w Galicyi. Medycyny słuchał
w Wiedniu; następnie został asystentem
kliniki okulistycznój profesora Stellwag
von Carion w Wiedniu, obecnie jest tamże
docentem okulistyki.
Pemphigus conjunetivae vulgaris (cachecticus).

(Klin. Monatsbl. f. Augenheilk., 1879, str. 326).
Beitriige zur Extraction des grauen Staares der

Erwachsenen. (Tamże, 1880, str. 199).
Ophthalmoskopische Beobachtungen, an 171 Gtei-

steskranken der Klinik des H. prof. Dr. Meynert.
Aligem. Wiener med. Zeitg. 1882, Nr. 44).

Borysowicz Teodor, ur. w Poletukach
pod Trokami, do gimnazyum uczęszczał
w Witebsku i Słucku, w r. 1862 zapisał się
na wydział metematyczny uniwersytetu
petersburskiego, w r. 18638 był więzionym
w Słucku i Aobrajsku a następnie wysła-
nym. do Czerdynia (gub. Permska). Uwol-
niony w skutek manifestu Wierzbołowskie-
go przybył do Warszawy i zapisał się na

Bocquin—Bronikowski.

wydział lekarski Szkoły Głównój, w ro-
ku 1878 otrzymał stopień lekarza (cum
eximia laude). Za pracę „Przyczynek do
fizyologii serca u żaby* drukowaną następ-
nie w „Pracach Fizyol. Lek. warsz. Uniw.*'
otrzymał nagrodę. W r. 1873 zastępował
w Skierniewicach lekarza powiatu podczas
panującój tam cholery, następnie został
asystentem przy katedrze położnictwa
w Warszawie, miejsce to zajmował przez
lat 44, obecnie zajmaje się wykonawstwem
lekarskiem w Warszawie oddając się wy-
łącznie leczeniu chorób kobietom właści-
wych i położnictwu.

Z kazuistyki sądowo-lekarskićj. (Medycyna, 1882,
Nr. 29—31).

* Bouchardat, prot. hygieny w Paryżu.
O użyciu napojów alkoholieznych w ogólności

i o użyciu wina Saint-Raphael w szczególności w kra-
jach umiarkowanych i zimnych. Wyciąg z lekcyi
„O środkach higienicznych łagodzących system ner-
wowy. Paryż, b. w. r. J. B.Baillióre i Syn, w 8-ce,
str. 19.

Brawacki Jan, (ob. str. 45) rodem z Au-
gustowskiego, nauk lekarskich słuchał
w uniwersytecie wileńskim; kampanią
1812 roku odbył jako starszy chirurg w ar-,
mii Napoleona; później był lekarzem przy
korpusie inżenierów i saperów. Po roku
1831 osiadł we Francyi. Umarł w Paryżu
7 grudnia 1876 r., przeżywszy lat prze-
szło 90.

Por. Roczn. tow. hist. liter. w Paryżu T. II, 1879, *
str. 232.

Ja ANEOWAE (Placotomus) J. (ob. str.

naaaóe, apologeticae quorundam thematum
in sehola Regiomontana. De destillationibus. Gteda-
ni 1550, w 8-ce.

Brochocki Al., ur. r. 1851 w Grołacie (pow.
ciechanowski) nauki gimnazyalne odby-
wał w Płocku (1862—1871) na wydział le-
karski uczęszczał w Warszawie w r. 1882
pełnił obowiązki asystenta w Szpitalu
Dzieciątka Jezus w Warszawie, następnie
przeniósł się do Zakroczymia gdzie dotąd
mieszka zajmując urząd lekarza miasta.

Extrophia vesicae urinariae. (Gaz. lek., 1882,
Nr. 46

Brodowicz Maciej (ob. str. 47) zmarł
w Krakowie d. 22 stycznia r. 1885 w 9%
roku życia.

Brokowski W.
Des ćpanchements pleuraux simples et de leur

traitement. Paris, 1872 w 4-ce. Dis. inaug.

Broniewski Michał.
Zur Erkenntniss der Pulsatilla.

w 8-ce, str. 41. Diss. inaug.
Matieriały k farmakołogiczeskomu izuczeniju pro-

strieła, (Anemone s. Pulsatilla pratensis). St.-Pieter-
burg, 1883, w 8-ee, str. 68. Diss. inaug.

Bronikowski Jan, z Erywania (ob. str. 50).
Kilka przypadków dyfterytu leczonych terpenty-

ną. (Gaz. lek., 188%, Nr. 5). :

Berlin, 1881,



Broscius—Bykowski.

Broscius Jan (ob. str. 50), właściwe na-
zwisko jego było Brożek, urodził się dnia
1 listopada r. 1585. Do prae jego wymie-
nionych str. 51 i 52 dodać jeszcze należy
następujące:

In Turrim Quam Copernicus Incolatu suo, et
Opere Revolutionum ibi confeeto illustrem reddidit.
Fol. obejmuje 1 str. arkusza b. m. i r. (1618).

In duos ZEYTXPONOTZ, Gosmographiae Oeellos,
Nieolaum Copernieum Toruniensem  Astrologiae,
Ohristophorum Oolumbum Genuensem Geographiae...
Epigramma eontinuum Patriae Copernici dedicatum.
Fol. obejmuje 1 str. arkusza b. m. i r. (1618).

Cazimiria, w 4-ce, na 1 str. ćwiartki, b. m. ir.
(16187).

Studiosae Jurentuti in Academia Cracoviensi
w 8-ce, k. nl. 2, b. m.i r. (1626?)

Magnifico et Adm. Rndo Domino D. Danieli Sigo-
nio, $. Th. Licentiato et Profes. Canonico Cracovien.
Rectori Academiae vigilantissimo. Joannes Broscius
Ordinarius Astrologus et Eloquentiae Tylieianus
Professor, Omnia fausta precatur. Fol. 1 str. (1626).

Magnifieo et Admodum Reverendo Domino D. Al-
berto Bórovio Sacrae Theologiae Doctori, Et Profes-
sori, Canonieo $. Floriani, et Acad. Craeovien. Re-
etori vigillantissimo... Omnia fausta precatur. Fol.
1 str. Die Translationis S. Alberti 1627.

Illustriss. Et Reverendiss. Domino D. Martino
Szyszkowski Dei Gratia Episeopo Cracoviensi, Duei
Severiensi, et Academiae Craeouiensis Cancellario...
Fol. 1 str. (1627).

Ilustris. Et Magnifici Domini D. Hieronymi Milon-
ski Saerae Serenis. Regiae Maiestatis Seeretarii,
Zupparum Cracoviensium vigilantissimi Administra-
toris, vnice dileetis filiis, Lavrentio Et Wladislao In
spem et ornamentum patriae creseentibus. Qraco-
viae, E Maiori Collegio Academiae VIII Oetobris,
1627. Fol. 1 str.

Browicz Tadeusz (ob. str. 52).
Riesenzellen in Syphilomen. (Centralbl. f. d. med.

Wiss., 1877, str. 340).
Experimenteller Beitrag zur Histologie der acuten

Nephritis. (Tamże, 1879, str. 145).

Brunner Mikołaj (ob. str. 53), w r. 1884
został naczelnym lekarzem szpitala ewan-
gielickiego w Warszawie. (

Z dziedziny hypnotyzmu. (Pam. tow. lek. warsz.,
T. LXXIX, 1883, str. 178).
» 0Ba" dyfterytycznych. (Medycyna, 1883,
Nr. 1, 2).

Bruntzel R.
Wycięcie nerki lewćj z powodu włókniaka to-

rebki 18, 69 kilogr. ważącego. Wyleczenie. (Przegl.
lek., 1882, Nr. 44, 45). !

Bryk Antoni (ob. str. 54).
fBruchsackzerreissung. (O0est. Zeitsch. f. prakt.

Heilkunde, 1861, VII, 8, 9).
Ueber śiusseren Harnróhrenschnitt. (Tamże, 1859,

V, 7, 8, 1861, VII, 37—44).
Beitrige zur Lithotripsie mit Ausziehung der

Steinfragmente und fremder Kórper aus der Harn-
blase. (Tamże, 1866, 12, 14, 16, 20, 21).
ż ka zur Uranoplastik. (Tamże, 1868, Nr. 1
0 8).
Zur Casuistik der Elephantiasis. Mit Abbild.

(Tamże, 1869, Nr. 9—36).
Ueber den Werth der Acupressur als Blutstil-

lungsmittel bei Amputation. (Tamże, 1870, XVI, 16—
18, 22, 26, 27, 32, 34, 36—41, 43, 45,50. XVII, 1871,
56).
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Ein Fall von evworbenem Hirnbruche. (Wien

med. Wochensch., 1871, XXI, 42—46). © i

Beitrige zu den Reseetionen. (Archiv. f. klin.

Chir., 1873, Bd. XV. str. 199, 487).
Klinische Bemerkungen iiber die Ranula. (Oester.

Zeitschr. f, prakt. Heilk., 1873, Nr. 10 =20)- Boć

Ulceróses Lymphangiom der Fiisse (Elephantiasis

lymphorrhagica). (Areh. f. klin. Chir., 1879, Bd.

XXIV, str. 278).
Zur Radicaloperation der Aernien nach Czerny.

(Wien. med. Wochenschr., 1879, Nr. 36—39). ;

Zur Casuistik der Geschwiilste. (Archiv f. klin.

Chir., 1880, Bd. XXV, Heft 4).
Bujakowski T. i
De atrophia musculorum progressiva. Vratisla-

viae, 1858, w 8-ce. Diss. inaug.

Bujakowski W., lekarz zdrojowy w Dru-
skienikach.
Obecny stan oraz wartość lecznicza zdrojów

Druskieniekich. (Medycyna, 1883, Nr. 49—52).

"Toż, w os. odb. Warszawa, druk. Ziemkiewicza

i Noakowskiego, 1884, w 8-ce, str. 15.

Bujwid Odo, (ob. str. 56) ur. w Wilnie d.
30 listopada r. 1857 nauki gimnazyalne od-
bywał w Warszawie i ukończywszy je w r.
1879 zapisał się na wydział lekarski uniw.
warszawskiego. Będąc na pierwszym kur-
sie pełnił obowiązki asystenta przy prof.

botaniki Fischerze v. Waldheim a od r.
1883 był asystentem prof. hygieny Skwor-

cowa, w r. 1884 po złożeniu egzaminów

otrzymał stopień lekarza. Jako student
otrzymał za napisanie (po rosyjsku) pracy
„Mikroskopowe badanie plwociny* medal
złoty, za „Przemianę mączki na cukier pod
działaniem śliny* medal srebrny.

Zur Frage iiber die im Speichel des Menschen
yorhandenen Alkaloide. (Arch. Virehowa, 1883).

Kilka słów w kwestyi laseczników gruźliczych.
(Gaz, lek., 1853 str. 202).

Gruźliea płuc, kiszek i narządów płciowych z wy.
kazaniem bacyllów gruźliczych (Tamże str. 639).
O substancyach trujących, wytwarzających się

w organizmie człowieka oraz u wyższych zwierząt.
(Wiad. farmac., 1888, Nr. 9). j

Spostrzeżenia kliniczne nad gruźiicą (Rocznik zbio-
rowy 1884). ,

Śluzowe włókna spiralne w plwocinie i wartość
ich rozpoznawcza. (Gaz. lek., 1884, str. 787).

Mikroskopia i mikrochemia plwociny w chorobach
dróg oddechowych. (Pam. tow. lek., 1884, Z. III).

Toż, w osobn. odb. Warszawa, druk. K. Kowalew-

skiego, 1884, w 8-ce, str. 68, 6 tabl. chromolit.

Burski. R
De cellularum natura. Berolini, 1851, w 8-ce.

Diss. inaug.

Buzdygan M., z Zakopanego.
Przyczynek do bezkrwawego leczenia uwięźnięcia

przepuklin. (Przegl. lek., 1883, Nr. 28).

Bykowski Mikołaj Jaksa (ob. str. 58), ur.

na Podolu w grudniu r. 1819, do gimna-

zyum uczęszczał w Winnicy, następnie

nauk lekarskich słuchał w Moskwie, gdzie

otrzymawszy (r. 1848) stopień lekarza, z0-

stał asystentem przy klinice chirurgicznój,

w r. 1851 uzyskał tamże stopień doktora
medycyny, przez lat kilka na Białój Rusi,
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a przez lat kilkanaście na Ukrainie zawia-
dywał szpitalami prywatnemi, od r. 1875
zamieszkał w Warszawie. Jest członkiem
następujących towarzystw: Komitetu staty-
stycznego Podolskiego, Tow. fizyko-lekar-
skiego przy Uniwersytecie moskiewskim,
Tow. lek. Kaukazkich, Tow. lek. Odeskich,
w któróm kilkakrotnie pełnił obowiązki
bibliotekarza i skarbnika i w r. 1875 został
przez nie uczezonym upominkiem na uro-
czystóm. posiedzeniu, i Tow. Badaczów na-
tury przy uniwersytecie Odeskim, którego
to towarzystwa był skarbnikiem i sekreta-
rzem przez lat dwa.

Cepryński - Ciekawy K. i Talko - Hrynce-
wicez J., (ob. str. 62 i 507).
Przypadek uwięzgnięcia ziarna harbuzowego w krta-

ni dziecka. Spostrzegany przez... (Medycyna, 1883,
Nr. 2). ,

Chałubiński Tytus (ob. str. 62).
Leczenie w cholerze. (Gaz. lek., 1884, Nr. 32).

Chełchowski Kazimierz (ob. str. 64).
Przypadek uciśnięcia rozgałęzień tętniey płuenćj

prawćj. (Z kliniki terapeutycznćj prof. Popowa). (Gaz.
Lek., 1883, Nr. 26).
Przypadek przewlekłćj puchliny komórek mózgo-

wych. (Tamże, 1884, Nr. 14).
O zarastaniu naczyń krwionośnych w płucach

gruźliczych i przy marskości płue. (Księga pamiąt-
kowa prof. Hoyera, str. 195 — 220 z tabl.).

Chłapowski Franciszek, (ob. str. 64, gdzie
mylnie podano, że Oh. jest hrabią),

Beitrige zur Physiologie der Speichelsekretion
nach gemeinschaftlich mit Dr. v. Chłapowski ange-
stellten Versuehen von Dr. P. Griitzner. (Arch. f. die
ges. Physiol. 1872, VII, p. 522 — 529). (Praca doko-
nana wspólnie z Griitznerem).
Angeborene Orbitalcyste, volliger Mangel des Aug-

apfels. (Denkschriften der 2-ten Naturforscher und
dwztlichen Versammlung im Jahre 1875).
Chodakowski L.
Anatomische Untersuchungen iiber die Hautdriisen

einiger Saugethiere. Dorpat 1871, w 4-ce,3 tb. Diss.
inaug. y ;
Chodkowski Ludwik (ob. str. 66).
Helgoland. Wspomnienie wrażeń doznanych w po-

dróży odbytój w r. 1841. (Przegl. nauk. Skimborowi-
cza, 1842, Nr. 19, str. 733). | ?

Chodorowski Andrzej (ob. str, 66), uro-
dził się w Mińsku, gdzie też i nauki gimna-
zyalne ukończył, naukom lekarskim odda-
wał się w Wilnie jako wychowaniee insty-
tutu lekarskiego, otrzymawszy w r. 1825
stopień doktora medycyny wstąpił do służ-
by wojskowój i zamieszkał w Kownie, gdzie
został członkiem zarządu lekarskiego, na-
stępnie czaspewien przebywał w Białym-
stoku, późnićj mianowano go Inspektorem
lekarskim w Kownie na tóm stanowisku
pozostał do śmierci. Umarł w Wiłkomierzu
na cholerę w r. 1848.

Cepryński—Ciszkiewicz.

Chodorowski Arystydes.
Contribution 4 I'ótude des nodositós rhumatisma-

les ćphómóres. Paris, Davy, 1882, w 8-ce, str. 40.

* Chodounsky Karol.
Przyczynek do leczenia gruźlicy płuenćj. (Rzecz

czytana po polsku na IV zjeździe lekarzy i przyro-
dników polsk. w Poznaniu). Gaz. lek., 1884, Nr. 381.

Tieti sjezd polskych lókariv a prirodospyteiiy
v Krakovć 1881. v Praze, 1881, dr. E. Gregra,
w 8-ce, str. 82.

Differenćni slownik lókafsky Gesko-polsky a pol-
sko-tesky. v Praze, 1884, w 8-ce, str. 15. (Dodatek
do ćasopisu lókariiv ćeskych, r. 1888, Nr. 10).

Sjezd polsk$ch lókariv a prirodospyteiiv v Pozna-
ni od 1 do 8 ćervyna 1884, Praha, 1884, autor, dr.
J. Otty, w 8-ce, str. 8.

Chodźko. |
Kohlensiure als antiseptisches Mittel. (Bull. de

rAcad., 1883, 2. S6r. II, 6, p. 194).

Choński Kazimierz (ob. str. 67). Tow lek.
wileńskie posiada w rękopisie następujące
prace jego:
Cortex peruvianus zaleca się jako środek skutecz-

ny przeciw rozwiniętćj wściekliźnie (hydrophobia).
Fol., str. 6.

Zdanie sprawy z postępów terapii ogólnój i mate-
ryi lekarskićj. 1841, w 4-ce, str. 80.
Ma c mineralnych w Pougue, w 4-ce, str. 28,

57.

Chrostowski Bronisław (ob. str. 70).
O pęknięciach śledziony wogóle, oraz dwa przy-

padki pęknięcia śledziony przy tyfusie brzusznym.
(Księga pamiątkowa prof. Hoyera, str. 333—344.

Chrzanowski Alfons.
Ueber die Hernia properitonealis, unter Mitthei-

lung eines durch Radicaloperation geheilten Falles.
Greifswald, 1884, dr. J. Abel, w 8-ce, str. 36,
z ryciną..

Chudziński Teofil (ob. str. 70).
Nouvelles observations sur le systóme museulaire

du nógre. (Revue d'anthrop. par Broca, 1873, T, III,
ad)

h Intersection du petit oblique de Fabdomen. (Bull.
de la soe. d'anthrop. de Paris, 1881, Avril et Juillet).
Durch Atavismus verstiindliche Anomalien der

tiefen Handbeugemuskeln bei einem mierocephalen
Midchen. (Kosmos von E. Krause, 1881, X Bd.
9 Heft., str. 234 — 285). -

Cervello di Menescloud. (Revue philosophique.
Arch. di psich., Mai, 1881, II, str. 268).
Anatomie de la colonne vertebrale chez les prima-

tes. (Congrós de Iassociation scientifique francaise.
Nantes, 1877).

Variations museulaires dans les races humaines.
(Revue d'anthropologie, 1882).
Korespondencya z Tunisu (o morfinizmie). Gaz.

Lek., 1883, Nr. 48.
O sprawie leczenia dyfterytu. (Tamże, 1888,

Nr. 52). Pk
Ciechanowski Wincenty.
Krótkie uwagi nad pomorkiem bydła rogatego

przez radę petersburgską lekarską, w r. 1829 wyda-
ne, a z polecenia rządu na język polski przełożono.
Wilno, 1830, w 8-ce, przedmowy str. 2, tekstu str. 31.

Ciechocinek, zakład zdrojowo-kąpielowy otwarty
od d. 8 (20) maja do d. 3 (15) września k. r. Wau-
szawa, 1888, w 16-ce, str. 8. ; ?

Ciszkiewicz Teresa, poświęcała się nau-
kom lekarskim w Bernie i tamże r. 1879
stopień doktora medycyny otrzymała, obe-



CIótz—Czernicki.

enie zajmuje się wykonawstwem lekar-
skióm w Warszawie.
Ueber die Gihrung des sehleimsauren Ammoniaks.

Riga, 1874, dr. L. Wezde. w 8-ce, str. 14.

CIótz Michał (ob. str. 73).
De respiratione foetus. Helmstadi, 1740, typis J.

Drimbornii w 4-ce, 4 k. nl., str. 20 i 2 k. nl. Diss.
inaug.

Clodinius Maciej, lekarz, rajca w Bononii,
napisał mowę na śmierć Zygmunta II, dru-

kowaną w Bononii u Jana Rossiego, 1574 r.
Coghen Antoni, lekarz w Busku.
Uwagi nad sprawozdaniem krajowćj Rady sani-

tarnćój. (Przegl. lek., 1884, str. 488).

* CGohnheim Juljusz.
Odczyty z patologii ogólnćj. Podręcznik dla leka-

rzy istudentów. Przekład z drugiego przerobionego

wydania z 1882 r. Warszawa, 1884, dr. K. Kowa-
lewskiego, w 8-ce. T. I, str. IV, 607 i II. (Tłóm.

A. Fabian i 8. Markiewicz); T. II, str. V, 262i 1 n. 1.
(Tłóm. J. Poznański); T. ILI, str. VI, 340, 1 n. l. i 20.

(Tłóm. O. Hewelke).
Cywiński Zenon (ob. str. 77), ur. w Tara-

sowszczyznie (pow. święciański, gub. wi-
leńska), d. 9 sierpnia r. 1832, naukom le-
karskióm poświęcał się w Moskwie i ukoń-

czył je w r. 1856, następnie udał się do

Warszawy, gdzie pod przewodnictwem
Szokalskiego zajmował się okulistyką, dla
dalszego wykształcenia się w tym przed-
miocie udał się za granicę i uzupełnił swe
specyalne wykształcenie w klinikach Des-
marres'a, Graefego, Arlta i Jagera. W ma-
ju r. 1859 otworzył w Wilnie zakład oftal-
miczny wspomagany funduszami hr. Ty-
zenhauza, r. 1872 promował się do stopnia
doktora medycyny w Petersburgu, do ro-
ku 1865 był ordynatorem w oddziale oftal-
mieznym szpitala wojskowego w Wilnie,
w roku tym został okulistą okręgowym
wileńskim. W dniu 23 października r. 1884
obchodzono w Wilnie 25 rocznicę działa|-
ności jego okulistycznój.
Przypadek zgorzeli prawćj gałki ocznój wywołanój
W naczyniak oezodołu. (Mied, izwiestia, 1879, Nr.

Przypadek wydobycia odłamku żelaza z przednićj
komory oka. (Tamże, Nr. 354).

Przypadek oderwania siatkówki. (Protokóły Imp.
Wil. mied. obsez., r. 1879, Nr. 5).
Wyniki badania ostrości wzroku w okręgu woj-

skowym wileńskim. (Wracz, 1880, Nr. 8).
Systemat metryczny. (Książka jub. prof. Szokal-

skiego, str. 227 — 232).
Instrukcye dla lekarzy wojskowych jak zapobie-

gać cierpieniom oczu panującóm w wojsku i jak je le-
czyć, (Wojenno-Mied. Żurnał, r. 1874, luty).

Czaplicki Aleksander lek. szpitala św.
Aleksandra w Kielcach.

Ciąża zewnątrz-maciczna w jamie Douglas'a. Wy-
Ah za przez odbytnieę. Żyłami (Gra-
viditas extr ri ii).1884, Nu. a ee fossae Douglasii). (Medycyna,

Czarkowski Ludwik lekarz spółczesny
w Skale.

Przypadek tężea przyrannego (Tetanus traumati-
eus) z pomyślnem zejściem. (Gaz. lek., 1885,Nr. 7).
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Czarnowski Stanisław (ob. str. 79), uro-

dził się w Wilnie, gdzie też do szkół i na

uniwersytet uczęszczał, stopień doktora

uzyskał w r. 1823; wykonawstwem lekar-

skióm zajmował się w Wilnie pełniąc ZArA-

zem obowiązki lekarza przy pocztamcje

i w Tow. dobroczynności. Umarł w Wilnie

na cholerę d. 13 lipca r. 1856. Odr. 1824

był członkiem Tow. lek.wileńskiego.

Czeczott lekarz wojska rosyjskiego.
Zamieczatielnyj słuczaj ranienija głaza nożikom

z błagopołueznym ischodom. (Wojenno-Mied. Żurnał.,

1854, LXIII, Nr. 2).

Czermiński Walenty (ob. str. 80), woły-

nianin, naukom lekarskim poświęcał się

w Wilnie i tamże w r. 1820 stopień dokto-

ra medycyny otrzymał, osiadłszy w Żyto-

mierzu oddawał się praktyce lekarskićj aż

do śmierci, od r. 1823 był członkiem Tow.

lek, wileńskiego. O. był gorliwym wyznaw-

cą i krzewicielem homeopatji i liczne 0 niój

pisał rozprawy, które w rękopisie przecho-

wuje archiwum Tow. lek. wileńskiego.

Czerniewicz Piotr Ludwik Napoleon (ob.

str. 80). 1

Formulario ou guia medica que contem a deserip-

qao dos medicamentos, suas doses, aS molestias, em

que elles se empregao, as aquas mineraes mais Usa-

das, o breve tratamento das molestias, a escolha das

melhores formulas ete. Octava edięao, reformada

e consi de"*avelmente augmendada e acompanbada de

183 figuras intercaladas no texto. Paris, 16, XII

i 960 str. i

Formulario ou guia medica contendo „ deseripęa0

dos medieamentos, as doses e as molestias em que

sao empregados, as plautas medicinae indigenas do

Brasil. as aquas mineraes a8 escolha das melores,

formulas as symptomas e o trattamento resumido, das

molestias e nicitas informacoes uteis. Nona edięao

completamente refundida, e augmentada com medica- ©

mentos novos. 273 figuras intercaladas no texto. Pa-

ris, 1874, w 16-ce, str. VIII i 1252.

Czernicki A. »
Quelques rósultats fournis par Fauseultationdes

sinus, dans un cas d'inflammation chronique des si-

nus frontaux suite de coryza. (Rec. d. móm. de mód.

milit. 1869, decembre).

Des effets de pneumothorax et de Fópanchement

consecntif chez les phtnisiąues. (Gaz. hebd. de mód.

et de chir., 1872, Nr. 29).
Le jaborandi comme sialagogue dans un caś de

mótasiase des oreillons. (Gaz. hebd. de mód., 1873,
Nr. 15, p. 214). : : x

Relation d'une endómo-ópidómie d'angines diphthe-

riques obseryćes aux dragons 4 Luneville. (Rece. de

móm. de mód. milit, 1875, Janvier et Fevrier). |

Contribution A Fótude des proprietós thórapeutiques

du jaborandi. (Rec. de móm. de mód. milit., 1876,

Janvier et Fevrier, str. 64). ;

Rólation d'une ópidómie de dysentórie. (Tamże,

1876, Mars-Avril).
8

Contribution %4 Pótiologie de la fidyre typhotde.

(Recueil de móm., 1878, Juillet, aońt). Ę |
De I'emploi des injeetions sous-eutanećs datropine

eontre les vomissements de I'hystórie. (Gaz. hebd.,

1878, Nr. 28). ;

De Femploi de .Fóleetricitć dans un ca8 de consti-

pation opinidtre, avec vomissemens, atonie de l'inte-

38
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stin et des museles abdominaux. Guórison. (Rec. de
mód. milit., 1878, septb. et oetb.).
Note sur Fassainissement du quartier du palais

a Avignon au moyen de Vacide sulfureux. (Tamże,
1880, novembre et dócembre).

Czerszyk Konstanty (ob. str. 80), urodzo-
ny w Sieradzu r. 1819, nauki lekarskie
ukończył w Wiedniu i pozyskał w r. 1844
stopień doktora medycyny, wykonawstwem
lekarskióm trudnił się w Błaszkach, a na-
stępnie w Turku gdzie był lekarzem mia-
sta, następnie ordynatorem szpitala św. Pa-
wła, zmarł tamże w początku r. 1885.
Czerwiakowski Ignacy Rafał (ob. str. 81).
„Sprawozdanie z wypadku badań nad tkaniną ro-

"dzimą dostrzeżoną w samborskióm w ciągu lata
ubiegłego po wylewie Dniestru na pobliskich nizi-
nach. (Przegl. lek., 1864, Nr. 48, str. 383 — 384).

Zarys planu prac w przedmiocie zbadania botanicz-
nego AL wykonać się mających. (Sprawozdanie
ai zyograficznój Tow. nauk. krak., 1867, str.

Instrukcyadla członków sekcyi botanicznój komi-
syi fizyograficznój. (Tamże, 1867, str. 91).

| Czyżowiez Adam (ob. str. 82).
włókniaku maciey. (Pam. II zjazdu lek. ifprzyr.

polskich, 1876). ią R 388

Danek Franciszek (ob. str. 83).
Przypadek pęcherzycy ostrćj niekiłowój u doro-

słego. (Przegl. lek., 1883, Nr. 21).
% Mgo wy wrzodu twardego. (Tamże, 1884

r. je

Daniłło Stanisław Felicyan (ob. str. 83).
Encephalite parenchymateuse limitće de la sub-

stance grise avee ćpilepsie partielle (Jacksonienne)
comme symptome elinique. (Osob. odb. z Archives de
neurologie, Nr. 17), w 8-ce, str. 20 z tabl. (1883).
; Quelques considórations sur les sillons artóriels de
Fendoerane chez Fhomme. (Osob. odb. z Bullet. de la
Socićtć d'anthrop. sćance du 15 fóvrier, 1883, Paris
w 8-ce, str. 8),

Contribution A la physiologie pathologique de la
rógion: eorticale du cerveau et de la moślle, dans
Fempoisonnement par Faleool óthyliqne et Tessen-
ce d'absinthe. (Archives de Physio]. normale et pa-
thol., 2 sórie, T. X, str. 387 — 594).
WY peorzaapWA ZA polega na
zmianach w tylnój części kory mózgowój? (Przegl. *
lek., 1884,Nr. 4), ; > ai.
ME osob. odb. Kraków, 1884, dr. uniw., w 8-ce,

str. ?
O paduczój boliezni.—Probnaja lekcija, czitannaja

w konfierencii W.-M. Akadiemii dlia połuczenija
zwanija ezastnago predpodawatiela po nierwnym
i duszewym boliezniam. Petersburg, 1884, w 8-ce,

"Str. 24, (Os. odb. z Wracza).
0 prizrenii tak nazywajemych pomieszannych pre-

stupników. (Wiestnik psychiatrii i niewro-patolo-
gii. Rok LI, zeszyt 1).
Sui solehi arteriosi delFendoeranio nei primati e nei

mierocefali. Archivio di Psychiatria, Selenze penali
e Antrop. eriminale. Vol. V, fas, IV, r. 1884.

Darewski Weryha Konstanty (ob. str. 84),
urodził się w Mińsku, gdzie też i do szkół
uczęszczał, w r. 1822 uzyskał w Wilnie

Czerszyk—Dobrzycki.

stopień doktora medycyny, następnie osiadł
w mieście rodzinnóm, gdzie bardzo prędko
wyrobił sobie sławę zręcznego i szezęśliwe-
go praktyka, szczególnićj zajmował się le-
czeniem chorób kobiecych. Zmarł w Miń-
sku r. 1844.

Daszkiewicz B.
Zur Therapie der Haematocele retrouterina. Bre-

Slau, 1882, 8-ce, str. 33. Dis. inaug.
Dąbrowski Wincenty, nauki lekarskie

ukończył w Petersburgu. W latach 1851 —
_1854 był lekarzem miasta Kosice, 1856 —
18658 r. pełnił służbę lekarską w szpitalu
w Maciejowicach. Następnie parę lat po-
zostawał w służbie wojskowo-lekarskićj.
W r. 1862 osiadł w Tomaszowie lubelskim,
gdzie 23 lutego 1863 r., razem z lekarzem
W. Żelkowskim został rozstrzelany. Żył
lat 88.

Derszkoff Felicyan (ob. str. 86), rodem
z Mińska. Ukończywszy 4 klasy w rodzin-
nóm mieście przybył do Wilna i wstąpił
jako uczeń do apteki uniwersyteckićj, od
r. 1806 oddawał się naukom lekarskim
i ukończył je w r. 1819 ze stopniem dokto-
ra. Osiadłszy w Wilnie zajmował się wyko-
nawstwem lekarskióm, był gorliwym zwo-
lennikiem tak zwanego magnetyzmu; umarł
w Wilnie r. 1828.

Dębicki Klemens (ob. str. 83).
Iwoniez w roku 1882. Lwów, 1883, nakł. zarządu

zdrojowo - kąpielowego, druk. związkowa, w 8-ce,
str. 46.

Iwoniez, zakład zdrojowo-kąpielowy, podręcznik
dla podróżujących. Lwów, 1884, nakł. zarządu zdro-
jowo-kąpielowego, I związkowa dr., w 16-ee, str. 30
z mapą.

Diesing Karol Maurycy (ob. str. 86).
Aspidogaster limaeoides, eine neue Art. Binnen-

wurm beschrieben und durch eine Abbildung erlautert.
(Oesterr. Jahrbb. B. VII, str. 3, 1834).

Dietl Józef (ob. sór. 86).
Ueber bewegliche Nieren. (Wien. med. Wochen-

schr., 1864, XTV, 36—38), -

Dobieszewski soouat (ob. str. 89).
Werner Ferdynand. (Tyg. illustr., 1870, T. VI,

Nr. 140). j
OChomętowski Stanisław. Życiorys. (Kłosy, 1881,

'T. XXII, Nr. 816).
Dobrowolski W.
Zur Lehre iiber die Bluteireulation im Augenhin-

tergrunde des Hundes und Menschen. (Centralbl. f.
die med. Wissenschaft., 1871, str. 305, 321).

Dobrowolski M. L.
O piwach leczniczych. (Czasop. Tow. aptekarskie-

go. Lwów, 1884. Wrzesień, Nr. 18).
O konopiach indyjskich i używanych z nich prze-

tworach leczniczych. (Tamże, Nr. 22).

Dobrzeński (Dobrzensky) J. J. W.
Praeseryvativ—oder Verwahrungsmittel wider alle

von gifftiger Lufft herriihrende Seuchen. Niirnberg.
1680, w mał. 8-ce.

Dobrzycki Henryk (ob. str. 92).
ź Z dziedziny chorób pamięci, (Medycyna, 1883, Nr,
0).



Dogiel--Dunin.

Sprawozdanie z działalności lecznicy dla chorych

piersiowych przy szpitalu w Mieni urządzonój za rok

1881 i 1882 czyli za dwa ostatnie sezony lecznicze.
(Medycyna, 1883, Nr. 11 — 17).

W przedmiocie naszego słownictwa lekarskiego.
(Medycyna (odcinek), 1883, Nr. 21).

List otwarty w kwestyi felezerskićj. (Tamże, 1883,
Nr. 22). :

Spostrzeżenia nad działaniem kairyny. (Rzecz czy-

tana na posiedzeniu kliniez. w Warsz. Tow. lek.,

1883). (Tamże, 1883, Nr. 30 — 34).
Toż, w osob. odb., Warszawa, 1883,w 4-ce, Str. 2.
Życiorys Stanisława Kośmińskiego. (Tamże, 1883,

Nr. 38. Przegl. lek. 1883, Nr. 39).

O przenośnikach zarazy gruźliczój. (Przedstawił

na posiedzeniu warsz. tow. lek. dn. 20 listop. 1883 r.

(Tamże, 1888, Nr. 49 — 52).

Przypadek otrucia fosforem dokonanego w połowie

roku zeszłego z następstwami aż do dziś dnia trwa-
jącemi. (Tamże, 1884, Nr. 18 — 20).

Profesor Wiktor Szokalski (Tamże, 1884, Nr. 44).

Uczczenie dwudziesto-pięcioletnićj pracy na polu

naukowóm i nauczycielskióm prof. Henryka Fryde-
ryka Hoyera. (Tamże, 1884, Nr. 32).
> Jakób Natanson (życiorys). (Przegl. lek., 1884,
str. 525).

Dogiel Jan (ob. str. 93).
Die Neryenzellen und Nerven des Herzventri-

kels beim Frosch. (Archiv. f. mikroskop. Anat.,

XXI, str. 21 — 25, 1 tabl. lit.).

Bemerkungen zur Abhandlung von S. Jesner:
(Pfiig. Areh., XXIII, 1880, str. 536).
Ueber den Einfluss der Musik auf den Blutkreis-

lauf. (Ach. f. Anat. u. Physiol. Physiol. Abth., str.

416, 1880).

Beitriige zur Lehre von der Arsenikwirkung auf den

thierisehen Organismus. Bonn., 1831, w 8-ee, str. 20

z tablieą. (Os. odb. z Pfliigers Arch., T. XXIV).

Rukowodstwo k Farmakołogii. S.-Pietierburg, 1882.

' K. Rikkier, w 8-ce, str. X, 25115 tablie lit.

Wspólnie z Kazem Bekiem. Beitrag zur Kenntniss

der Struktur und der Funetion des Herzens der Kno-

chenfische. (Zeitsehr. f. wiessensch. Zoologie, T.
XXXVII, str. 247 — 262, 2 tabl. litogr.

Dogiel Aleksander (ob. str. 94).
W kwestyi skrzyżowania się nerwów wzrokowych

u człowieka. (Gaz. lek., 1883, Nr. 25).
Nowe badania nad przyczynami układania się

w rulony czerwonych krążków krwi u człowieka
i zwierząt. (Tamże, 1883, Nr. 9).
Toż po niemiecku w Arch. f. Anat. u. Physiol.

Phys. Abth., 1883, str. 357 — 364 z 1 tabl. lit.
Mikroskopiczeskoje izsliedowanije formiennych elie-

mientow żenskago mołoka i wlijanije ich na kacze-
stwo pośledniago. (Wracz, 1884, Nr. 19).

Doliński Gustaw (ob. str. 94).
Sprawa lekarzy gminnych w gubernii lubelskićj.

(Medycyna, 1883, Nr. 7).

Dolner Franciszek (ob. str. 94), w r. 1873

obchodził 50-letni jubileusz doktorski.

Domański Stanisław (ob. str. 94).
Reformy sanitarne w Krakowie i ich znaczenie II.

Kolonijewakacyjne dla dzieci. (Os. odb. z Ozasu),
Kraków, 1884, autor, dr. Czasu. w 8-ce, str. 18. (Ob.
Reformy sanitarne, str. 413).

Zdanie sprawy z podróży radców miejskich, prof.
d-ra 8. Domańskiego i architekta K. Zaremby,
w sprawach sanitarnych i ekonomicznych Krakowa,
odbytój w marcu 1884 r. (Odbitka z Czasu). Kraków,
1884, dr. Czasu, w 8-ce, str. 31. )
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Dombrowski Ksawery (ob. str. 85).
Zur Behandlung des complicirten Empyems mit

primarer Rippenresection und einmaliger Ausspii-

zak: (Petersb. med. Wochenschr., 1881, Nr. 49, str.

). ”
Der Chlorzinkwerg, ein gutes und billiges Ersatz-

mittel fiir die Salicylwatte. (Mittheilungen aus der

Z chirurgischen Klinik). (Tamże, 1881, Nr.

2).

Drecki Feliks (ob. str. 97).
Szerzenie się przymiotu w Kościelnej wsi pod Ka-

liszem. (Rzecz czytana na posiedzeniu Tow. lek.

kalis. 17 kwietnia 1883 r.). (Gaz. lek., 1883, Nr. 24).

Downar Zapolski Henryk (ob. str. 96), ur.

w Szawlach r. 1850, nauk lekarskich słu-

chał w Akademii medyko-chirurgicznój
w Petersburgu, obecnie jest ordynatorem

szpitala wojskowego w Lublinie, oddaje się

przeważnie okulistyce.
Kilka spostrzeżeń zastosowania prądu stałego

w zmętnieniach ciałka szklistego. (Książka jub. prof.
Szokalskiego, str. 233 — 289).

Dropsy Józef Jul. Hugo (ob. str. 97).
Zur Pathologie der Cholera. (Schmidt's Tahrbii-

cher., 1849, Bd. LXI, str. 381 — 388).

Drozdowski Stanisław (ob. str. 97), zmarł
w Konstantynopolu d. 4 lutego r. 1885

w 82-gim roku życia. Od r. 1846 przemie-

szkiwał w Konstantynopolu, gdzie był le-

karzem zakładów dobroczynnych „de la

Paix*, w r. 1849 bawił w Bagdadzie, gdzie

z narażeniem życia własnego oddawał się
pielęgnowaniu i leczeniu chorych dotknię-

tych zarazą morową, za Go go rząd turecki

zaszczycił orderem, był także oficerem legii

honorowój, do r. 1831 służył w wojsku pol-

skióm.

Drzewiecki.
Sprawozdanie z czynności czasowego szpitala

Nr. 54.w ciągu ostatnićj wojny tureekićj. (Wojenno-

mied. Żurnał, 1880, sierpień, wrzesień, październik).

Dubczański i * Naunyn.
Zur Lehre von der fieberhaften Temperatur-erhób=

ung. Leipzig, 1878, w 8-ce z 1 tablicą.

Dudrewicz Leon (ob. str. 99).
Czaszka z kurehanu w Turowie. (Pamiętnik fizyc-

graf., 1883, T. III, str. 473).
Mogiły kamienne w Tkaczewie. (Tamże, 1884,

T. IV, str. 380 z tabl.).
Kilka słów o ezerwonoskórcach z pokolenia Oma-

ha pod względem antropologicznym. (Wszechświat,
r. 1884, Nr, 28).

Dunin Teodor (ob. str. 99).
O operacyjnóm leczeniu wysięków opłuenćj. (Gaz.

lek., 1883, Nr. 15, 16, 17, 19, 20, 21).
Toż, w os. odb., Warszawa, 1883, dr. K. Kowa-

lewskiego, w 8-ce, str. 28.
O zapobieganiu i leczeniu suchot płuenych z punk-

tu widzenia teoryi pasorzytniczój. (Rzecz czytana na

posiedzeniu Tow. lek. warsz.). (Tamże, 1883, Nr. 43—

44).
"Toż, w os. odb., Warszawa, 1883, dr. K. Kowa-

lewskiego, w 8-ce, str. 21.
Trzy przypadki zjawiska oddechowego Cheyne-

Stokesa. (Tamże, 1883, Nr. 49).
Lejek Hegar'a i lewar w usługach medycyny

(Tamże, 1883, Nr. 3). :

U
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R R. Chełmińskiego. (Tamże, 1883, str.
5) ,

O otruciach, spowodowanych wessaniem produk-
tów gnilnych trawienia. (Tamże, 1884, Nr. 45).

Anatomische Untersuchungen iiber Nierenentziin-

Sz: (Arch. Virehowa, T. XCIII (1888), str. 288 —

).
O zmianach anatomicznych w płucach przy iehr

ucisku. (Księga pamiątkowa prof. Hoyera, str. 249—

270, 2 fig.).
Dybowski Benedykt (ob. str. 103).
Urywek z listu do Wład. Taczanowskiego. (Gaz.

lek., 1888, Nr. 38).
Z Petropawłowska na Kamczatce. (Wyjątki z li-

stów). (Wszechświat, 1883, Nr. 27).
Neue Beitriige zur Kentniss der Orustaceen- Fauna

des Baikalsees. Moskwa, 1884, w 8-ce, str. 41.

Dymnieki Józef (ob. str. 104).
Sprawozdanie XXV z czynności lekarskićj u zdro-

jowiska w Busku, w czasie pory zdrojowćj 1882 r.

Warszawa, druk M. Ziemkiewieza i W. Noakowskie-

go, 1883, w 8-ce, str. 44.
Toż, XXVI, za rok 1883. (Tamże, 1884, w 8-ce,

str. 40).

Dyrwiański Jan (ob. str. 105). Tow. lek.
wileńskie posiada następujące prace jego
w rękopisie:

Historia hydroceles, w 4-ce, str. 6, 1820.
Historya gorączki nerwowój z gangreną, w 4-06,

51M 4, 1820... : i
Dziembowski Kazimierz.
Die Behandlung der eomplicirten Fraeturen mit

antiseptischen Gypsoeclusions-Verbinden. Breslau,
1854, Kóhler, w 8-ce, str. 30. Diss. inaug.

*

Eban Jakób z Krzemieńczuga.
Przypadek kończyn dolnych nadliczbowych po-

twornych. (Gaz. lek, 1883, Nr. 1, z 2 drzeworytami).
Dopełnienie artykułu d-ra Ebana przez d-ra Jasin-

skiego R. (Tamże, 1883, Nr. 1, 2).
Toż, w os. odb., Warszawa, 1883, dr. K. Kowalew-

skiego, w 8-ce, str. 13.

Eberlein Franciszek, do nauk lekarskich
przykładał się w Szkole Głównej litewskiój
i w r. 1801 został doktorem medycyny,
wstąpiwszy następnie do służby rządowój
był Inspektorem zarządu lekarskiego w Ki-
jowie, od r. 1826 był członkiem Tow. lek,
wileńskiego.

Ebers H.
Sassów zakład wodoleczniczy w Galicyi pod Zło-
Rh 1883, druk. narod. W. Manieckiego, w 8-ce,
Str. O.

List z Paryża. (Przegl. lek., 1883, Nr. 8).
Ehrlich Marcin (ob. str. 112).
Ueber Leukaemie. Dorpat, E. J. Karow, 1862.

w 8-ce, str. 78. Diss. inaug.

Ellrich Behrent Jan, pochodził z Turyngii,
do nauk lekarskich przykładał się w Kró-
lewcu i tamże stopień doktora uzyskał,
Szkoła Główna litewska stopień ten w ro-
ku 1794 zatwierdziła, wykonawstwem le-
karskióm zajmował się w Wilnie, gdzie też
jako operator był ezłonkiem urzędu lekar-

Dybowski—Filipkiewicz.

skiego, następnie został Inspektorem le-

karskim w Białymstoku; umarł w Warsza-

wie w r. 1844.
De febre petechiali in Urbe et agro Vilnensi anno

1794 epidemiea. Regiomonti s. a. typ. Hartungi,

w 4-00. :
De novo contra rabiem remedio, 1826. (Rękopis

bibl. Tow. lek. wileńskiego).

Elsenberg Antoni (ob. str. 110), w r. 1884

został ordynatorem w oddziale chorób we-

nerycznychi skórnych w szpitalu żydow-

skim w Warszawie. Przełożył dzieło Four-

nier'a „Syphilis i małżeństwo” (ob. str.
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Zmiany nerek przy otruciu ztęcią. (Księga pamiąt-

kowa prof. Hoyera, str. 495 — 506).
"Doż, w os. odb., Warszawa, 1884, dr. K. Kowa-

lewskiego, w 4-ce, str. 12.

Erlicki Alfons (ob. str. 112).
Ostry obłęd w związku z ogólnem przerodzeniem

tętnie mózgowych i z ogniskowemi rozmiękczeniami
mózgowój substaneyi. (Medycyna, 1883, Nr. 18).

Fabian Aleksander (ob. str. 115), od ro-

ku 1883 osiadł stale w Warszawie, od ro-
ku 1884 jest Dyrektorem zakładu leczni-

czego w Nałęczowie, gdzie w ciągu lata

przebywa. Przyjmował udział w przekła-
dzie dzieł Oohnheima i Jaccoud'a (ob.)

i kierował literacką częścią tegoż wyda-
wnictwa,.
O działaniu Kory Quebracho (Gaz. lek., T. XXII,

r. 1877). ż

Dr. Med. Włodzimierz Dybek (życiorys). (Gaz. lek.,
1883, Nr. 26).
Przemówienie nad grobem St. Kośmińskiego. (Tam-

że, r. 1888, str. 719).
Hemoglobinemija i hemoglobinuryja. (Tamże, 1884,

Nr. 28, 24, 25 — 27).
O zjawisku oddechowem Cheyne-Stokes'a. (Księga

pamiątkowa prof. Hoyera, str. 277 — 320). |

Felicki B.
Ueber den schnellenden Finger. Greifswald, 1882.

Mit 1. Taf. Diss. inaug., w 8-ce, str. 34.

ć ae" Stanisław Justyn (ob. str.
£9):
AAA żylny naczyniak pozagałkowy. (Książ-

ka jub. prof. Szokalskiego, str. 247 — 249). ©
Jodoform w oftałmołogiczeskoj praktikie. (Mied.

Wiestnik, 1883, Nr. 6).
Słuczaj atropinnoj ekzemy. (Tamże, 1883, maj).

Filipkiewicz Stefan, ur. w Krakowie d.
15 lipea r. 1858, nauki średnie i uniwer-
syteckie pobierał w: mieście rodzinnóm,
wszechnica Jagiellońska udzieliła mu w ro-

ku 1880 stopień doktora, w tymże roku
mianowanym. został lekarzem starszym
wojsk austryackich. W r. 1880 był czyn-
nymw szpitalu św. Kazarza w Krakowie,
a w r. 1881 w Wiedniu pełnił obowiązki
sekundaryusza w szpitalu na Wiedeniu.



Filipow—Frankowski. i

Od lat pięciu w sezonie letnim praktykuje

w Cieplicach Trenczyńskich na Węgrzech.

Cieplice trenczyńskie na górnych Węgrzech. Po-

dręcznik informacyjny dla gości kąpielowych. Kra-

ków, 1881, nakł. aut. dr. Fr. Pobudkiewicza, w 12-0€,

str. 37.

* Filipow.
Tlen i ozon jako środki lecznicze (z pracowni

prof. Jana Dogiela w Kazaniu). (Gaz. lek., 1884,

m 18, str. 337 — 342, 361 — 368, 383 — 389, 403—
05). <

Filipowicz Kazimierz (ob. str: 119).
Rośliny skrytokwiatowe, Oryptogamae, opisanie

ich budowy, tudzież sposobów zbierania, preparowa-

nia i badania. (Odb. z Wszechświata). (Warszawa,

1884, E. Wende, w 8-ce, str. 1, nl. 233 i ZZM

4 tab].
Wiadomości początkowe z botaniki napisał podług

dzieła d-ra Maout: „Leęons ćlómentaires de botani-

que*. Warszawa, 1884. wyd. z zapomogi kasy im.

Mianowskiego, dr. J. Bergera, w 8-ee, Str. Ill, 234

i II, 194 drzew. w tekscie.

Filipowicz Włodzimierz, ur. d. 2 lutego
1847 w Kysiance na Ukrainie, nauki wstę-

pne pobierał w KRadomyślu, Białejcerkwi

i Kijowie, gdzie następnie rozpoczął przy-

kładać się do nauk lekarskich i ukończył

je ze stopniem lekarza w r. 1870, w ro-

ku następnym został lekarzem ziemskim

w Aleksandryi (gub. Chersońska), r. 1876

jako lekarz-ochotnik pracował przez pół

roku w szpitalach polowych serbskich, po-

wróciwszy zamieszkał w Pawłyszezach,

gdzie 1871 — 1878 zarządzał stacyą sami:

tarną dla żołnierzy - rekonwalescentów.

W r. 1879 został lekarzem wojskowym lecz

już w roku następnym służbę opuścił

iosiadł w Odesie, gdzie dotąd trudni się

wykonawstwem lekarskióm, oprócz tego

jest lekarzem w szpitalu miejskim. W ję-

zyku rosyjskim wydał prace następujące:
O działaniu chloralu przy deliriam tremens. (80-

wremiennaja Miedicina, 1871).
Erysipelas ambulans. (Tamże). ;

Przypadek albuminuryi nerwowego pochodzenia.

(Prot. odiesskago mied. obsz., 1880).
Locototonus u suchotników. (Tamże. 1881).

Sporynija (secale cornutum) kratkij oczerk z ta-

blicieja risunkow. (Odiessa, 1881, w 8-ce, str. 17,

1 tabl.).
'W kwestyi perkutometryi. (Wracz, 1882).

W kwestyi leczniczego zastosowania błota stawo-
wego. (Trudy odies. bałnieoł. obszez., 1888).
„Goeeus ulmi jako wróg drzew z gatunku brzostu.

(Żurnał obszez. sielsk. choziajstwa Już. Rossii).

Błoto stawowe jako leczniczy materyał. Odesa,

1884.
Kwas trychloroetowy i jego działanie. (Mied.

obozrienije, 1884).

Finger E.
„Przyczynek do rozpoznawania gruźlicy prosowa-

tój. (Przegl. lek., 1882, Nr. 49, str. 641—642, Nr. 50,
str. 653 — 654).

Przyczynek do. zmian kiłowych w stawach, ścię-
gnach, pochewkach Ścięgnistych i torebkach mazio-
wych. (Przegl. lek., 1884, Nr. 9, 10. 11).
8 w os. odb., Kraków, 1884, dr. uniw., w 8-ce,

str.40.
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Florkiewicz Władysław (ob. str. 120).
Niemota po obrażeniu głowy powyżćj skroni lewój

(Gaz. lek , 1888, Nr. 52).
wspólnie z kogowiczem J. podał:

Przypadek przybłoniaka szyi macieznój. (EBpithe-

lioma coli uteri). (Medycyna, 1883, Nr. 10).

Uwagi nad chorobą Brighta. (Pam. tow.lek. warsz.,

q. LXXX (r. 1884), str. 447 — 508).

* Fournier Alfred.
Syfilis i małżeństwo, przełożył za upoważnieniem

autora doktór Antoni Elsenberg. Warszawa, 1874,

Lesman i Świszczowski, w 8-ce, str. 206 i VI.

Fragstein A., rodem z Prus królewskich,
nauce lekarskićj oddawał się w Wrocławiu

i tam też r. 1869 stopień doktora otrzymał.
; Ueber innere Hernien. Breslau, 1869 w 8-ee. Diss.

inaug.

Frank Esaias Jakób (ob. str. 122), rodem
z Berlina, do nauk lekarskich przykładał

się w Szkole Głównój litewskićj i w r. 1793

stopień doktora medycyny uzyskał, roz-

prawa jego była pierwszą drukowaną

w Wilnie. Wykonawstwem lekarskióm zaj-

mował się w Inflantach, był lekarzem do-

mowym hr. Platerów w Krasławiu, człon-

kiem Tow. lek. wileńskiego był od r. 1807.

Frankowski Władysław, ur. roku 1821,
w pow. mozyrskim, gub. mińskićj. Nauki

gimnazyalne pobierał w Mozyrzu, następnie

zapisał się na wydział lekarski akademii

wileńskićj, wkrótce jednak z powodujćj

zwipięcia, przeniósł się do uniwersytetu

charkowskiego a ukończywszy go, peł-

nił przez lat dwa obowiązki ordynatora

klinik: terapeutycznój i akuszeryjnój przy

tymże uniwersytecie; późnićj mianowanym

został lekarzem studentów. W r. 1845

otrzymał posadę akuszera zarządu lekar-

skiego i lekarza Tow. dobroczynności.

W czasie panujących epidemii, tak cholery

w latach 1847 — 1848, jak szkorbutu ro-

ku 1849, zarządzał szpitalami założonymi

dla dotkniętych epidemiją, niosące swą po-

moc z niezwykłą energią i poświęceniem.

„R. 1854 objął kierownictwo czasowego

wojskowego szpitala, a po ukończeniu woj-
ny krymskiój w latach 1857 — 1858 woj--

skowego oddziału przy gubernialnym miej-

skim szpitalu. Z inicyatywy Frankowskie-
go i podług jego wskazówek, powstał

wostatnichlatach w Charkowie, kosztem

miasta szpital dla dzieci, którego rady opie-
kuńczój F. został prezesem. Zamieszkując
od lat 40-stu w Charkowie, pozyskał ogól--
ny szacunek i uznanie.

Phtisis pulmonalis - leczenie użyciem wewnątrz
Unguenti hydrargyri cinerei. (Druh zdrawia, 1855,
Nr. 44). a ;

Hydrops—leczenie tartaro stibiato. (Tamże, 1855,
Nr. 20, 26, 1856, Nr. 3).

Sprawozdanie lekarskie o czynności czasowego
wojskowego oddziału przy charkow. gubern. szpitalu.
(Oharkowskija wiedomosti, 1855, Nr. 38 — 45).
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Epilepsia — leczenie jodio v. kalio jodato. (Druh
, zdrawia, 1856, Nr. 39).

Paralysis extremitatum spowodowany cierpieniem
rdzenia pacierzowego, uleczony użyciem przede-
wszystkiem wielkich doz olei jecoris aselli. (Protokuł.
Tow. lek. chark. z 21 grudnia 1862 r.).
Uwagi nad artykułem Brunsa o użyciu arszeniku

w chorobach macicy. (Tamże, 15 grudnia 1862 r.).
Catarrhus vesicae urinariae chronicus eum hyper-

trophia. (Tamże, z 21 grudnia 1863 r.
Herpes zoster—leczenie szezególne solut. argenti

nitr.. (Tamże, z 16 grudnia 1862 r.).
Peritonitis puerperalis—leczenie collodio elastico,

(Tamże, 1862 r).
Graviditas extrauterina, 3 zdarzenia z demonstra-

cyą pewnćj osoby. (Tamże, z 5 paźdz. i21 grudnia
1863 1.).

Oolica nephritiea — leczenie podskórnóm wstrzy-
kiwaniem morfiny. (Tamże, z 7 września 1863 r.).

Peritonitis puerperalis gravissima purulenta, z de-
monstracyą uzdrowionćj osoby. (Tamże, 25 kwietnia
i 19 września 1864).

Pustula maligna, przypadek spostrzegamy w Char-
kowie. (Tamże, 4 stycznia i 19 września 1864 r.).

Projekt lekarsko-topograficznego opisu gubernii
charkowskiej. (Pamże, z 4 kwietnia 1864 r.).

Cholera epidemiea w Charkowie. (Protok. z 6 lu-
tego, 5 grud. 1865 r. i z 6 styczn. 1866 r.).

'Typhus—leczenie kalio-jodato. (Tamże, z 7 styczn.
1867 r.).

Erysipelas verum —leczenie liq. ferri sesquichlo-
rati. (Tamże, z 12 paźdz., 12 listop. 1866 i z 7 styczn.
1867 r.).

Rubeola v. roseola febrilis. (Tamże, z 8 kwietnia
1867 r.).

Febris intermittens — leczenie tinctura convala-
riae majalis. (Tamże, z 7 stycznia 1867 r.).

Zapiska o nieobehodimosti otkrytija w Charkowie
gospitala dla biednych dietiej. (Żurnał zasiedanij
gorodskoj Dumy, 1 diekab. 1872).

Zapiska o nieobchodimosti ustanowlenija dwuch
miest sanitarnych wraczej. (Tamże, 38 nojabrja
1872).

Cancer hepatis — uleczony długim użyciem cort.
eondurango u 60-letnićj kobiety z powodu leczenia
raka chińską terpentyną John'a Olay'a. (Prot. posie-
dzenia chark. tow. lek., 1880, zesz. LI).

Diphtheritis epidemiea — o niedostateczności de-
zinfekcyi w ezasie epidemii i wielkim niedostatku.
w registracyi i znajomości predyspozycyi ku zakaże-
niu. (Tamże, z 11 paźdz. 1880 r.).

Diphteritis epidemica i związek tój choroby z an-
gina follieulavis eontagiosa febrilis. (Trudy obła-
stnago difteritnago sjezda w Charkowie, 5 lutego
1881, str. 104).

Słuczaj atropinnoj ekcemy. (Medicins. wiest., 1883).
Nieskolko słow po powodu naznaczenija jodoforma

w oftałmołogiczeskoj terapewtikie. (Tamże, 1888).
Głaznyja sanitarnyja stancii (wojenno okulisticze-

skaja zamietka). (Odb. z Wojenno-sanitarnago dieła
za 1883 g., w 8-ce, str. 6).

Frey, lekarz spółczesny krakowski.
Głos patryoty polskiego wobec teraźniejszćj poli-

tyki monarchii austryaeko-węgierskićj napisał. .. le-
karz w Krakowie. Kraków, 1888, nakł. autora, dr.
związkowa, w 8-ce, str. 14.

Fritsche Karol, nie lekarz, b. budowni-
czy.

M naglącój potrzebie poprawy stanu sanitarnego

miasta. Warszawa, 1878, dr. J. Noskowskiego,
w 8-ce, str. 109. :

Fritsche Gustaw (ob. str. 125).
Nałęczów. (Medycyna, 1883, Nr. 32).

Frey—Gałęzowski.

Kilka słów z powodu „Orędzia do lekarzy miej-
skich* zamieszczonego w Niwie. (Tamże, 1883,
Nr. 48). ,

O tegorocznój cholerze. (Tamże, 1884, Nr. 29).
Kwarantanna wobec tegorocznój cholery. (Tamże,

1884, Nr. 37).
SA ustawa uniwersytecka.

»
Ś. p. Edward Klink (wspomnienie pośmiertne).

(Medycyna, 1884, Nr. 41).
Sprawozdanie z kolonii letnich dla biednyeh słabo-

witych dzieci, urządzonych w r. 1683. Warszawa,
1884, dr. Ziemkiewicza i Noakowskiego, w 16-€e,
str. 26.

Fuchs i Knihowiecki.
Źródła Inowłodzkie, analizowane przez ... (Wiad.

favmac., 1884, Nr. 3 i 4). i

(Tamże, 1884, Nr.

Gabszewicz Antoni, ur. w mławskióm ro-
ku 1857, nauki gimnazyalne odbył w War-
szawie, wstąpił nu wydział lekarski uni-
wersytetu warszawskiego w r. 1875, ukoń-
czył go w r. 1880 i niebawem zamianowa-
nym. został asystentem przy klinice chirur-
gicznój w szpitalu Dzieciątka Jezus, obo-
wiązki te dotąd spełnia.

Ropnica połogowa. Zejście pomyślne. (Gaz. lek.
1833, Nr. 15). :

Przewlekły ropień kostny w kości piszczelowój
lewćj. Abseessus chronicus ossis tibiae sinistrae.
(Tamże, 1883, Nr. 18).

Gajewski lgnacy Teodor, spółczesny ma-
gister weterynaryi.
K woprosu o żirno-żełtych tielecach na stienkach

krowienosnych sosudow gołownago mozga pri bie-
szenstwie sobak. Warszawa, 1882, dr. K. Kowalew-
skiego, w 8-ce, str. 33, 1 tabl. lit. Dys. na stopień
mag. weterynarji.

Gajkiewicz Władysław (ob. str. 129).
Kilka uwag o porażeniu jednój z kończyn ciała.

(Monoplezia). (Gaz. lek., 1883, Nr. 44 —42).
O zaburzeniach odżywczych a w szezególności

o twardzieli skóry. (Księga pamiątkowa prof. Ho-
yera, str. 321 — 332).

Gałęzowski Ksawery (ob. str. 131).
Echelles optomótriques et chromatiques pour me-

surer lacuitó de la vision, les limites du champ
visuel et la facultć chromatique, accompagnóes de
tables synoptiques pour le choix des lunettes. Pa-
ris, J, B. Baillićre et fils impr. Crćtó, 1883, w 8-ce,
str. 94, 34 tb.
Nowy sposób operowania zaćmy bez wycięcia czę-

ści tęczówki. (Streszczenie w Przegl. lek., 1883, Nr.
15, podał Dr. Grabowski). ć
ś W Recueil d'Ophthalmologie ogłosił w ciągu roku
883.
Desmarres sa vie et ses oeuvres.
Qysticerque sousrólinien.
Du glaucome sympathique.
De Taction comparative de Tóserine et de la pilo-

eawpine dans les affeetions oculaires.
L'iodoforme dans les uledres rongeants de la eornće.
Quelques mots sur la migraine ophthalmique et

sur sa Yvaleur sómiologique.
Du diagnostie des cataractes.
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Gawroński —Gluziński.

De la valeur sómiologique des phónomónes visuels
chez les cataractes. h
De Petiologie de la eataracte.
Des troubles eonsóeutiys 4 Fabus du tabae.
Des differentes varićtós des deeollements de la

rótine et de leur traitement.
De Taction de Facide borique dans les kóratites

herpótiques. 5
La goute et les affections oculaires d'origine gout-

teuse. (Journ. de thórap , 1885, Nr. 4.
UD (Progrós mód. Annóe X (1883), Nr
2).
Quel est le point oli apres Fopóration de la eatara-

ete, il faut placer la premidre cause de Vinfiammation?
(Soc. fr. d'Ophthalmol., 1883, p. 57).

Traitement des atrophies papillaires tabetiques par
les injections hypodermiques de cyanure de mereure,
d'or, d'argent et platine. (Comptes rendus des Sćan-
ces d. 1. Soe. d. Biologie, 1883, Nr. 13.-—Revue elin.
d'ocul., 1883, Nr. 3).

Wspólnie z 0. Parisottim. Du jequiriti et de son
insueeós dans le traitement des granulations. (Rec.

d'Ophthalm., 1883, Nr. 8).
A new method of cataract extraetion without exci-

sion of the iris. (The Lancet, 1883, Nr. 3).
Affezioni serofulose dell? oechio e def orbita e loro

cura (tłóm. O. Parisotti). (Annali di Oftalmol., 1883,
XII, fascieolo 2:.
La gotta e Je malattie oeulari di origine gottosa.

(Tamże, 1883, XII, str. 199). a
O trudności rozróżniania barw. (Książka jub. prof.

Szokalskiego, str. 205 — 207).
Wspólnie z V. Daguenet'em. Diagnostie et trai-

tement des affeetions oculaires. Paris, 1884. Baillitre
et fils., w 8-ce.

Gawroński Henryk.
Nieskolko wywodow iz tiermomietriczeskich na-

bliudenij w trawmaticzeskoj lichoriadkiei w sopro-
wożdajuszezich jejś bolezniach. Sankt-Pietierburg,
1866, w 8-ce, str. 52. Diss inaug.

Gawroński N D.
Materjały k gistołogii włagaliszeznoj ezasti matki

i jeje szejki. Charkow, 1884. w 8-ce, str. 36, 2 tabl.
Gazeta lekarska (ob. str. 135).
Rok XVIII, Serya III, T. III, Warszawa, 1883,

dr. K. Kowalewskiego, w 8-ee, numerów 52, str. 1017,
OCXLVILI, drzeworytów 26, 1 tabl. litogr. *
Rok XVII Serya II, T. IV. Warszawa, 1884, dr.

K. Kowalewskiego, w 8-ce, numerów 52, str. 1054,
OO 5 tabl. litogr., 2 portrety, 30 drzewory-
tow. 5 .

Gehema (ob, str. 136).
Die Gefihrliche und gestrafite Obst-Lust oder

Abbildung auff was Art man durch Einseliwelgung
allerhand siiss-sauren Obstes und Garten-Friichte

die abscheuliche Krankheit und also genante Kotle
Ruhr sich iiber den Halss ziehen koenne. Stettin,
1689, w mał. 8:ce, 11 kart. nl., str. 78.

Diaetetica vera sanae ralioni ac experientiae
certae innixa in gratiam vitam et sanitatem longam
exoptantium. Sedini, 1690, w mał. 8-ce, 39 kart.

Gensz Juljusz, ur. d. 9 stycznia r. 1889

w Kleczewie pod Słupcą, nauki średnie po-

bierał od r. 1853 w Płocku i Kaliszu, gdzie
je w r. 1859 ukończył, za celujące postępy
w naukach matematycznychi technicznych
uzyskał stypendyum w ilości 150 rs. rocz-
nie do b. Szkoły Sztuk pięknych na wy-
dział architektoniczny, lecz tylko przez rok
jeden nań uczęszezał, w r. 1861 zapisał się
do Akademii medyko - chirurgicznej, se-
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mestr zimowy r. 1868 przebył we wszech-
nicy wrocławskićj, poczóm powróciwszy
do Warszawy w lutym r. 1866 w Szkole
Głównój uzyskał stopień lekarza. Od r.
1867 — 1875 pędził ciężki żywot praktyka
prowincyonalnego w Drobinie (gub. Pło-
cka), następnie przeniósł się do Płocka
gdzie dotąd przemieszkuje, jest lekarzem
nadetatowym szpitala św. Trójcy.
Gawędy z ludem o chorobach ważniejszych. War-

szawa, 1884, wyd. K. Prószyńskiego, dr. J. Ungra,
w 8-ce, str. 75.
W korespondencie płockim, którego spółpracowni-

kiem stałym jest od r. 1875 ogłosił pod tytułem: „Li-
sty ze starego rynku następujące obszerniejsze
prace:
O pomocy akuszeryjnćj po wsiach oraz sposoby

zapobiegnięcia złemu.
O wpływie korków i wysokich obcasów na orga-

nizm kobiecy, oraz działanie kosmetyków na skórę.
O prywatnój szkole czteroklasowćj w Koninie.
Jak nauka letnie wylewy Wisły tłómaczy.
Obrazek ekonomiczno -społeczny miasta Łodui,
Rezultat doświadczeń Pasteura odnośnie do kar-

bunkułu, cholery kur i filoksery i o ile doświadczenia
poza granicami Franeyi prawdy te potwierdziły.

Paralella pomiędzy szkłem inspektowóm a atmo-
sferą naszego globu.

Dr. Koch i obstalowana teorya cholery.
Masło i butteryna.
Wścieklizna u zwierząt.
Meteorologiczne przepowiednie pogody.

Gepner Bolesław (ob. str. 138).
Spostrzeżenia i notatki kazuistyczne z instytutu

oftalmicznego. 1) Zapalenie samoistne tęczy i ciałka
rzęskowego w oku lewóm następcze zajęcie sympa-
tyczne oka prawego, zarosnięcie Źźrenie i zaćma to-
rebkowa w obu oczach Przywrócenie wzroku drogą
operacyjną. (Rzecz odczytana na posiedzeniu klini-
czuóm Tow. lek. w5, VI r. b. przy równoczesnóm
przedstawieniu chorej). (Gaz. lek., 1883, Nr. 29).

Rzadki przypadek sympatycznego cierpienia oka.
(Księga pamiątkowa prof. Hoyera, str, 381 — 386).

Girsztoft Polikarp (ob. str. 140).
Dr. Roman Ignatowski, życiorys. (Wody mine-

ralne, dodatek XII do Gaz. lek., 1875).
Dr. Jan Pilecki, życiorys. (Tamże, dodatek XVIII

do Gaz. lek., 1875). j

Giwartowski Henryk (ob. str. 143, zmarł
w Moskwie d. 28 października r. 1884.

Glindzicz M.
Ftude sur la póritonite dans la fiwvre typhoide.

Paris, 1880, Those. ;

Gluziński Władysław Antoni (ob. str. 144).
Przyczynek do wiadomości o wchianianiu tłu-

szczów. (Usobn. odb. z Rozpraw Akad. Umiej. X).

Kraków, 1882, w 8-ce, str. 23 z tabl.). ;

Mięsak limfatyczny śródpiersia tylnego. (Lympho-

sarcoma mediastini postici). (Gaz. lek., 1883, Nr.
14, 15.
Z kliniki lekarskićj prof. D-ra Korczyńskiego

w Krakowie. Kilka słów o zejściu zapalenia płue
włóknikowego (pneumonia erouposa) w zapaleniu
międzymiąższowem (pneumonia interstitialis). (Prze-
gląd lek., 1883, Nr. 24, 25, 26).

Keton salicylowo-resoreynowy jako środek prze-
ciw-gorączkowy. (Tamże, 1883, Nr, 46).
Wspólnie z Jaworskim podał: 3
Nowy przyczynek do sposobów badania żołądka.

(Tamże, 1884, Nr. 18).
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Głogowski, lekarz w Kempnie.
Fractur_ des Schaedels, Verletzung des Gehirns.

Heilung. (Berlin. klin. Wochenschr., 1880, str. 704).

Zur Impffrage. (Deutsch. med. Wochenschr., 1881,

Nr. 27).

Gnoiński Piotr (ob. str. 145), rodem z Li-

twy, naukom lekarskim oddawał się w Wil-

nie i tamże w r. 1828 stopień doktora uzy-

skał; osiedliwszy się w Nowogródku w dość

' krótkim czasie zasłużył sobie na sławę bie-

głego i szczęśliwego lekarza, w d. 27 czerw-

ca r. 1875 obchodził swój pięćdziesięcioletni

jubileusz doktorski i zmarł wkrótce potóm

w Nowogródku.

Godleski A.
Le cholóra, son histoire, sa transmissibilitć, pre-

cautions A prendre pour Fóviter. Pawis, 1884, libr.

des publications popul., w 8-ce, str. 46.

Goldflam Samuel (ob. str. 146), ur.w War-
szawie r. 1852, do szkół uczęszczał w mie-

ście rodzinnóm i ukończywszy je (1869),

wstąpił na wydział lekarski uniwersytetu

„ warszawskiego, w r. 1875 otrzymał stopień

lekarza, w r. 1876 był asystentem w szpi-

talu Dzieciątka Jezus, od r. 1877 do chwili

obecnój jest ordynatorem -przy klinice te-

rapeutycznój w szpitalu św. Ducha w War-

szawie, r. 1881 odbył dłuższą podróż nau-

kową za granicę i zajmował się w Berlinie

i Paryżu głównie chorobami nerwowemi,

któremu to działowi patologii i terapii ze

szczególnem poświęca się zamiłowaniem.
Czy „„aralysis spinalis spastiea* (Exb), seu „ta-

bes dorsalis spasmodica* (Charcot), istnieje jako sa-
modzielna forma nozologiczna. (Gaz. lek., 1884, str.

157 — 379).

Goldhaber Adolf, lekarz wolnopraktyku-
jący w Mielcu.

Przyczynek do leczenia ran sublimatem. (Przegl.
lek., 1884, str. 510).

Gołębiowski Ignacy (ob. str. 147), rodem
z Wilna, do szkół i Akademii medyko-chi-
rurgicznój uczęszczał w Wilnie, stopień do-
ktora otrzymał w r. 1842, następnie prze-

niósł się na Podole, gdzie dotąd zajmuje
się wykonawstwem lekarskióm, początko-
wo był lekarzem przybocznym  księżny
Wittgensteinowy w Kamionce.
Dwa wypadki nosacizny wydarzone u ludzi dozo-

rujących konie, r. 1870. (Rękopis bibl. Tow. lek. wi-
leńskiego.

Górecki Ksawery, lekarz-okulista w Pa-
ryżu, gdzie utrzymuje własną prywatną
klinikę dla chorych na oczy.
Des indications et de la móthode 4 suivre pour le

choix des lunettes. Paris, 1872, w 4-ce. T'hóse.
Tvaitement de Fuleżre septique de la cornóe et des

kóratites lacrymales. (Lie praticien. r. 1883, Nr. 49).

Górecki Ludwik (ob.str. 147), zmarł wKi-
jowie d. 5 maja r. 1885.

Grabiński Bolesław.
Tumeut córóbrale avee cephalóe inteńse et trou-

-_ bles de la vision. (Gaz. mód. de Lyon, 1868, Nr. 46).

Głogowski—Grosstern.

Des tumeurs gazeuses du erdne. Montpellier, 1869,

w 4-ce, str. 84. Thóse.
Cathóterisme chez la femme 4 VFaide d'un tuyau de

plume d'oie. (Lyon mód., 1873, Nr. 11).

Hernie inguinale droite irreducible, symptómes

dótranglement rósultant de Iadhósion du gros inte-

stin gróle. (Tamże, 1875, Nr. 47).

Grabowiecki Józef (ob.*str. 149), rodem
z Podlasia, uniwersytet wileński ukończył

ze stopniem lekarza i osiadł jako praktyk

w Świsłoczy, w r. 1817 doktoryzował się

i przeniósł się do Szezuczyna, gdzie zmarł
w r. 1844.

Historia fistulae ventrieuli, 1815.
Observationes de antracibus ex usu carnium ani-

malium lienitide laborantium, 1824. (Obie te prace

posiada w rękopisie Tow. lek. wileńskie).
Grabowski Kazimierz (ob. str. +49).
Z wystawy bigienieznój w Berlinie. (Przegl. lek.,

1883, Nr. 42, — 46, 48).
Toż, w os. odb. Kraków, 1883, dr. uniw., w 8-ee,

str. 34.

Grass Chrystian (ob. str. 151) wychowa-

niec Szkoły Głównój litewskićj, członek

„Towarzystwa doskonalącój się młodzi'',

ukończywszy nauki ze stopniem lekarza

osiadł w Wilnie, doktoryzował się w ro-

ku 1821, był lekarzem Instytutu szlache-

ekiego. Umarł w Wilnie d. 19 lipca r. 1863.

Gregory William, spółczesny lekarz w Dru-
skienikach.

Druskieniki ich środki lecznicze i klimat. Przewo-

dnik dla lekarzy i publiczności przez... Lekarza

szpitala przy druskieniekich źródłach. Warszawa,
1884, druk J. Ungra, w 12-ee, str. 71.

Grot Franciszek, wychowaniecuniwersy-

tetu warszawskiego, który w r. 1876 ukoń-

czył, pierwotnie oddawał się wykonawstwu

lekarskiemu w Skale w Olkuskićm, następ-

nie był lekarzem powiatu w Włoszczowie,
gdzie zmarł z tyfusu wysypkowego.

- © budowie ślinianek (po rosyjsku w protokołach V

sjezda russkich jestiestwo-ispytatielej, 1876).

Grodzki Konstanty (ob. str. 152).
Poradnik lekarski dla mężczyzn, wyd. drugie po-

prawne. Warszawa, 1883, J. Breslauer, w 16-ce,

str. SL6TV. ;

Grosglik $.
O przyczynach powstawania płei u człowieka,

zwierzątiroślin. Warszawa, 1884, dr. Zawiszew-
skiego, w 8-0e, str. 30.

Grosstern Wiktor (ob.str. 155),ur. w War-

szawie d. 30 marca r. 1847, nauki gimna-
zyalne ukończył w mieście rodzinnóm w r.

1866 i wstąpił na wydział lekarski, który

w roku 1872 ze stopniem lekarza (cum

eximia laude) ukończył, Od roku 1872

do 1878 był ordynatorem kliniki terapeu-
tycznój szpitalnój. Podczas wojny rosyj-

sko-tureckićj pełnił służbę lekarską na po-

ciągach kolejowych Ozerwonego Krzyża,

w r. 1878 wyjechał w celach naukowych do

Wiednia, Paryża i Berlina, a powróciwszy
w r. 1879, pełnił przez rok 1880 obowiązki

ordynatora kliniki dyagnostycznój w War-



- Grynfelt—Hering.

szawie, w r. 1882 drogą konkursu został

ordynatorem etatowym szpitala żydow-

skiego warszawskiego, którąto posadę do-

tąd zajmuje.
Przyczynek do nauki o białaczee. (Księga pamiąt-

kowa prof. Hoyera, str. 387 — 402).

Grynfelt Kazimierz.
Neue Verfahren bei der Taxis der Inguinal-Her-

nien. (Rev. mód. Janv., 1846).

Untersuchungen iiber die Ernihrung des Fótus.

(Tamże, Październik 1845).

Grynfellt J.
Des obliquitós de la matrice. Leur influence pen-

dant la grossesse et pendant le travail de Tenfente-

ment. (Montpell. mód. 1867, Juin. Novbr.).

Grzymała.
Ueber die Zweckmissigkeit des Bistouri cachć

zur Einschneidung der Bruelipforte eingeklemmter

Briiche. (Bull. de Thór. Aońt, 1851)

Guilard Petrus, Varsoviensis, w r. 1050

uzyskał stopień doktora medycyny w Mont-

pellier.

Gumplowicz Maksymilian (ob. str. 159). -
Ueber Tabes incipiens. (Allg. Wien. Med. Zitg.,

1877, Nr. 46).
Gwiazdomorski I. (ob. str. 159).
Przypadek otrucia nastojem jodowym.

lek., 1888, Nr. 16).

(Przegl.

Haberling, lekarz spółezesny w Goniądzu.
Nieprzedziurawiona błona dziewicza, zatrzymanie

krwi miesięcznćj. (Gaz. lek., 1884, str. 158).

Haiński Oskar.
Ein Fall von Lebervenenobliteration. Helmstedt,

1884, dr. J. €. Schmidt, w 8-ce, str. 38.

Halicki Napoleon, ur. 1818 w Wilejce, do
gimnazyum uczęszczał w Mołodecznie, na-

stępnie zapisał się do Akademii medyko-

chirurgicznej w Wilnie i ukończył ją ze
stopniem weterynarza klasy I, poczem
w r. 1837 został prosektorem zootomii
w Oharkowie wykładając równocześnie
farmakognozyę i zoochirurgię i zajmując

się urządzeniem praktycznój szkoły wete-

rynaryi, późnićj powierzono mu wykłady

zootomii i nauki o hodowli bydła, w tym
czasie otrzymał po złożeniu examenu sto-
pień lekarza. . W r. 1848 wysłanym był do
gubernii stawropolskićj dla niesienia pomo-
cy dotkniętym cholerą, tegoż roku został

adjunktem przy katedrze nauk weteryna-

ryjnych w Charkowie oraz objął zarząd za-
kładu weterynaryjnego, którego Dyrekto-
rem mianowano go w r. 1858, na tem sta-
nowisku gorliwie pełnił obowiązki profe-
sorskie wykładając różne działy weteryna-
ryi i prowadząc kliniki. W r. 1868 był
w celach naukowych wysłanym do Ham-
burga, a w r. 1865 do Wiednia, w r. 1867
Towarzystwo medycyny weterynaryjnój
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we Włoszech obrało go na członka honoro-

wego, oprócz tego był członkiem honoro-

wym Tow. weterynarzy w Petersburgu,

członkiem Komitetu statystycznego guber-

nii charkowskićj oraz wielu towarzystw le-

karskich rosyjskich i zagranicznych. Do-

służywszy się emerytury osiadł w majątku

swym Małym Serweczu (gub.Wileńska)

i tam w r. 1881 pracowitego i zacnego ży-

wota dokonał. Zajęty pracą profesorską

pisał nie wiele, artykuły jego ogłoszone są

drukiem w języku rosyjskim, rodzina po-

siada je również w rękopisach po polsku,

albowiem H. miał zamiar ogłosić je w ję-

zyku ojczystym, gdy go śmierć zaskoczyła.
Sprawozdanie z podróży naukowój do Petersburga,

Dorpatu, Niemiec, Belgii i Francyi. (Zurnał Min. na-
rod. proswieszczenija).

Pogląd historyczny na szezepienie księgosuszu
(broszura).
O księgosuszu jako przyczynie niedozwalającćj

stanąć hodowli bydła w Rosyi na należytej stopie.

Podróż prof. Haliekiego do Małorosyi.
(Przytoczone tu tytuły nie są dokładne, dyż ory-

ginały prac nie były dostępne dla redakcyi słownika).

Heiman H. (ob. str. 164).
Kilka słów o ospie wietrznój. (Dziennik wileński,

r. 1806, LV, 55).

Heiman Teodor (ob. str. 164).
O głuchocie udanćj i sposobach rozpoznawania

takowój. (Gaz, lek., 1883, str. 46 i 72).

Hering Teodor (ob. str. 168), jest współ-
redaktorem wychodzącego od lipca r. 1884
Internat. Centralblatt fir Laryngologie,

Rhimologie etc., oraz stałym współpraco-

wnikiem Revue mensuelle de laryngologie.

De la pharyngite chronique en gónóral et de la

pharyngite latórale en partieulier. (Revue mensuelle

de Laryngologie, 1882).

"Toż, w os. odb. Paris, 1882, A. Delahaye et Lecro-

snier, w 8-ce.
Mnogie włókniaki skóry i błony śluzowój krtani.

(Z oddziału chorób krtani i gardła w szpitalu Św.

Rocha). (Gaz. lek., 1884, Nr. 3).

"Toż, w os. odb. Warszawa, 1884, dr. K. Kowalew-

skiego, w 8-ce, str. 10.
Ueber Pharynxmycosis leptothrieia [Gelesen in d.

56. Vers. deut. Naturf. u. Aerzte in Freiburg i. B.

1883]. (Zeitschr. f. klin. Med., Tom VII, poszyt 4).

Toż, w os. odb. Berlin, 1884, dr. L. Schumacher,

w 8-ce, str. 16 i tabl. litogr.
Toż, po włosku (tłóm. V. Meyer) w Archivi Ttaliani

di Laryngologia. Rok II, posz. LV, oraz w 08. odb.

ok 1884, tipogr. del Vaglio, w 8-0e, str. 12, 1 tabl.

itogr.

Toż, po franeusku w Revue mens. de laryngol., 1884,

oraz w os. odb. Paris. 1884, w 8-ee, stt. 15.

Grzybica gardzieli włoskowcowa (mycosis pha-

ryngis leptothricia). (Rzecz czytana na 56 zjeździe

naturalistów i lekarzy odbytym we Frejburgu).

(Gaz. lek., 1884, Nr. 9, 10).

Kwas chromny jako Środek leczniczy w chorobach

nosa. gardzieli i krtani. (Rzecz czytana na 8-ym

zjeździe psa w Kopenhadze dnia 10

ARA 1884 r.). (Tamże, 1884, Nr. 41, 42, 44, 46,
).
Toż, w os. odb. Warszawa, 1884, dr. K. Kowalew-

skiego, w 8-0e, str. 27. gg
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„ De Femploi de Facide chromique pour la cautórisa-
tion dans les maladies du nez, du pharynx et du la-
rynx. (Revue mens. de laryngol., 1884).

Toż, w osobn. odb. Paris, 1884, A. Delahaye et
Leerosnier, w 8-ce, str. 18. ;
Les corps ćtrungers ćgarós dans le larynx et Foe-

sophage. (Tamże, 1884).
"Toż, w os. odb. Pawis, 1884, A. Delahaye et Le-

erosnier, w 8-ce, str. 16.
Przyczynek do nauki o t. z. nadżarciach nieżyto-

wych i ieh stosunku do gruźlicy krtani. (Księga pa-
miątkowa prof. Hoyera, str. 447 — 494).
Toż, w os. odb. Warszawa, 1884, dr. K. Kowalew-

skiego, w 4-ce, str. M2

Hermanowicz.
Blepharite ciliaire avec entropion consócutif com-

pliquće de leucóme central des deux cornóes. Grućri-
Son. Praca podjęta wspólnie z Bougon'em. (Mouve-
„ment mód., Nr. 25, 1872).

Hewelke Otton, ur. w Pułtusku, r. 1858,
do szkół uczęszczał początkowo w mieście
rodzinnóm, a następnie w Warszawie, od

1876—1881 słuchał nauk lekarskich w uni-

wersytecie warszawskim, po ukończeniu
których niebawem zamianowany został or-
dynatorem kliniki dyagnostycznćj; od ro-

ku 1884 jest redaktorem Kroniki lekar-
 skićj., Przełożył na język polski III tom

odczytów Cohnheima o patologii ogólnćj
(ob.). i

Hibl Józef (ob. str. 170).
Ustawa z dnia 16 lutego 1883 r. o postępowaniu

w celu uznania za zmarłego i udowodnienia śmierci,

z historycznym wstępem, ustawodawczymi motywami

i oryginalnym textem, zebrał, przetłómaczył i wy-

dał... (Wybór ustaw i rozporządzeń państwowych
i krajowych, I). Lwów, 1883, nakł. wyd. druk. ludo-

wa, w 16-ce, str. 60 i 3 nl. ,

Hildesheim otrzymał w r. 1800 stopień

doktora medycyny od Szkoły Głównój li-

tewskićj.

Hłuszniewicz Antoni, rodem z Litwy,

wstąpiwszy do uniwersytetu wileńskiego
oddawał się naukom przyrodniczym, pozy-

skawszy stopień magistra filozofii przeszedł
na wydział lekarski i w r. 1822 stopień do-

ktora przyznanym mu został.
De visci querejni virtute in peculiari tussis specie.

Vilnae, 1822, typ. dioceesianis, w 8-ce, str. 19. Diss.

inaug. :

Hoene Jan, starszy ordynator szpitala
wojskowego ujazdowskiego w Warszawie
(ob. str. 178).

Beitrige zur Histologie der Hornhaut. (Wien. Med.

Jahrb., 1882, str. 183 — 196). a

Recherches mieroscopiques sur les ossifications

choroidiennes. (Rec. dOphthalmol. Ser. III, Nr. 12,

str. 185). ;

W sprawie sympatycznych porażeń ocznych. (Książ-

ka jub. prof. Szokalskiego, str, 240 — 246).

Przypadek pierwotnej gruźlicy tęczówki. (Tamże,
str. 315 — 342 z tabl.).

Notatki z kazuistyki okulistycznej. (Gaz. lek,,
1884, str. 321).

Hofmokl Jan (ob. str. 174).
Lithotripsie, Hawnróhrenschnitt. ungewóhniiche

Todegursache. (Wochenbl. der Wien. Aerzte, 1870,

Ni. 5, Sitzung vom 21 Jan.).

y

Hermanowicz—H oyer.

Unterkieferresectionen. (Wochenblatt d. Geselsch.

d. Wiener Aerzte, 1870, Nr. 45).
Sarcom in palato duro. (Tamże, 1870, Nr. 45).
Ueber operative Behandlung der serósen, eitrigen

und blutigen Ergiisse in die Brusthóhle. (Wiener
Klinik, 1883, Heft 10).

Toż, w os. odb. Wien, 1883. Urban u. Schwarzen-
berg, w 8-ce, str. 237 — 272. | 5

Holstein Lion, urodził się w Lesznie w W.
Ks. Poznańskióm, nauki gimnazyalne po-
bierał w mieście rodzinnóm, do nauk lekar-
skich przykładał się w Berlinie od r. 1832,
do stopnia doktora medycyny promowa-
nym został tamże r. 1836.

De notione methodi antiphlogistieae. Berolini.
Ls typis Nietaekianis, w 8-ce, k. nl. 3, str. 58
i 3 nl.

Hołowiński.
O geometrycznóm tłomaczeniu fal sfygmografu.

(Pam. tow. lek.warsz., T. LXXVIH, zesz. IV, 1883.
Hołowiński Antoni (ob. str. 175), brat Me-

tropolity, do szkół uczęszczał w Między-
rzeczu, naukom. lekarskim oddawał się
w Wilnie i tamże w r. 1829 stopień doktor-
ski osiągnął, wykonawstwem lekarskióm
zajmował się na Wołyniu, umarł w Żyto-
mierzu około r. 1840.

Homolicki Michał (ob. str. 175).
Historya szczególnego zranienia kiszek, zawiera-

jąca w sobie opisania soku żółciowo-pankreatyczne-
go i wiele doświadczeń z nim poczynionych, 1815,
w 4-06, str. 54, 1 tabl. (Rękopis bibl. Tow. lek. wi-
leńskiego).

Hoppe Michał.
Kin Beitrag zur Castration der Frauen bei Uterus-

fibroiden. Greifswald, 1884, dr. J. Abel, w 8-ce,
str. 33. Diss. inaug.

Horbaczewski Jan.
Ueber den Nerv. vestibuli. (Sitzungsberichte der

Wiener Academie, 1875, Bd. 71, Abth. 3).

Horodecki Jan (ob. str. 176) rodem z Bia-
tój Rusi, do szkół uczęszczał w Mohilewie
w uniwersytecie wileńskim poświęcał się
naprzód naukom przyrodniczym i pozy-
skawszy stopień magistra tych nauk prze-
szedł na wydział lekarski, doktoryzował
się w r. 1818.

Hoyer Henryk (ob. str. 176).
Ueber den Austritt von Nervenfasern in das Epi-

thel der Hornhaut. (Reicherta Archiv f. Anat. u.
physiol., 1866, str. 179 — 195).

Vorschriften zu einer gelben  njectionsmasse.
(Archiv f. mikroskop. Anat., 1867, Bd. 39, str. 180).

Wspólnie z Heringem.
Ueber Bewegungen der sternfórmigen Pigmentzel-

len und die dadurch erzeugten Veriinderungen in der

Hautfarbe der Frósche. (Tamże, 1869, str. 49).
Ueber den feineren Bau des Knochenmarks bei

Kaninchen und Hunden. (Zeitsehr. f. wissensch: Z001.,
1872, XXII, p. 302).

Beitrige zur anatomischen und histologischen
Technik. (Arch. f. mikr. Anat., 1876, XIII, str. 645).

Krytyczny pogląd na Darwinizm. Ateneum, War-
szawa, 1876, T. IL, str. 160 — 177.
Słowo wstępne do czytelników Gazety aa

(Gaz lek., 1882, Nr. 1, str. 8. 1883, Nr. 1, str. 8.
1884, Nr. 1, str. 4).



Hrabowski—Jankowski.

Struve contra Markiewicz. (Tyg. lek., 1867, Nr. 27).

Rozbiór dzieła „Rady i nauki starego lekarza dla

nielekarzy, Mateckiego. (Tamże, 1867, Nr. 28).
Jubileusz Doktora Adama Helbicha. (Tamże, 1867,

Nr, 43).
Artykuły wstępne w Tyg. lek., 1867, Nr. 1, 2, 3, 4,

9, 12.
Oprócz tego pomieszczał liczne streszczenia w Ty-

godniku lekarskim.
W Encyklopedyi powszechnój Orgelbranda nastę-

pujące artykuły są jego pióra:
Gruczol. T. X, str. 794.
Histologia, T. XI, str. 879.
Jaje, albo jajko, T. XII. str. 876.
O mikroskopowóm badaniu grzybków chorobotwór-

czych. (Gaz. lek., 1884, Nr. 4, 5, 6).
Toż, w os. odb. Warszawa,1884, dr. K. Kowalew-

skiego, w 4-ce, str. 19i 1 nl.
Nekrolog prof. Reicherta. (Gaz. lek., 1884, str. 23).
Dokładne życiorysy Hoyera wraz z wykazem

wszystkich prac jego mieszczą się w księdze pamiąt-
kowój (ob.), w Gazecie lek., 1884, Nr. 51 (jubileuszo-

wy) oraz w Wszechświecie, 1884, T. III, Nr. 5

Hrabowski.
Ueber penetrirende Brustschusswunden. Berlin,

1877. Diss. inaug.

Hreczyna Tadeusz (ob. str. 177), umarł
w Wilnie w r. 1834.

Huryn Wincenty (ob. str. 178), rodem
z Litwy, uczęszczał na koszt rządu do uni-
wersytetu wileńskiego i ukończywszy go
w r. 1817 ze stopniem doktora medycyny
wstąpił do służby rządowej.

Huzarski Stanisław (ob. str. 178).
Zarośnięcie i zwężenie pochwy (atresia et stenosis

vaginae), jako przeszkoda dla odbycia porodu. (Gaz.
lek., 1883, Nr. 30, 31, 32).

ligowski ob. Talko-Hryncewicz Juljan.
Iskierski Karol (ob. str. 182) był inspe-

ktorem szkoły felczerskićj w Kijowie.
O kurinoj sliepotie. (Sowr. Mied., 1865).

Iwanowski.
O chorobie Brighta. (Pam. tow. lek. warsz., T. X,

1848, str. 119, 140).

Iwaszkiewicz B., lekarz wileński.
Epidiemia cholery w wilienskoj gubiernii w 1871g.

(Protokoły Imp. wil. med. obs., 1872, str. 70 — 81).
Opisanje epidiemii sypnago tifa s 2 marta po 27

juńja 1875 g. w wilienskoj kotorżnoj tiurmie. (Protok.
tow. lek. wil, 1875, Nr. 6, str. 135 — 146.
Ueber die pathologisch — anatomischen Verinde-

rungen der parenchymatósen Organe unter dem Kin-
flusse hóherer Temperaturen. (Journal fiir. Militar-
irtzte, 1870).

Jałitonowski Władysław (ob. str. 183).
Kazuistyka lekarska w Turcyi. 1) Cięcie cesar-

skie. (Przegl. lek., 1883, Nr. 18. 2) Obrażenie cza-
szki. (Tamże, 1883, Nr. 20, 22). 3) Czerniaczka języ-
ka (glosso-melanosis). (Tamże, 1883, Nr. 33). 4) Za-
niemienie po użyciu siarkanu chinowego. (Tamże,

_ zbornik, 1880, Nr. 31).
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1883, Nr. 34). 5) Morfinizm. (Tamże, 1883, Nr. 38).
6) Praktyka sądowo-lekarska. (Tamże, 1883, Nr 40,

4, 44, 45), 7) Dur brzuszny. (Tamże, 1883, Nr. 41,

49). 8) Choroby skórne. (Tamże, 1884, str. 193, 215,
267, 306, 322, 358, 382, 460, 488, 508, 657, 661).

Jabłoński J.
Recherches sur la tympanite et son traitement.

Paris, 1870, str. 5D.

* Jaceoud S$. (ob. str. 184),
Wykład patologii szezegółowćj. Przekład z sió-

dmego wydania francuskiego z roku 1888. Warsza-
wa, 1884, dr. K. Kowalewskiego, w 8-ce, T. I, str.
931 i II. 4tabl. chromol. (Tłóm. F. Jawdyński, H.
Nussbaum, A. Stoekman). T. II. str. 984, IIIi 2 n. |.,
8 tabl. (Tłóm. W. Grosstern, K. Dobrski, M. Rejch-
man). T. III, str. 961, 1 n. 1. i II. Tabl. XXII (Tłóm.
T. Dunin). , ;

Jachimowicz F. (ob. str. 184).
Limany odeskie, wiadomości podręczne, ułożone

przez... lekarza dyrygującego zakładem na limanie
Kujalniekim. Odessa, 1884, dr. L. Nitcze, w 8-ee,
strz [Li 70,

Jagielski Adam Stefan, nie lekarz, prof.
matematyki, jeometra przysięgły w Kra-
kowie.
De natura luminis. Oracov., 1767, 4, k. 24, 1 tb.

Jakliński, lekarz szpitalny w Jaśle.
Przedziurawienie jelita przez odłamek kości bio-

drowćj. (Przypadek sądowo-lekarski). (Przegl. lek.,
1883, Nr. 9). ;

Jakowski S$. Maryan (ob. str. 185).
Tyfus brzuszny. Liczne ropnie podskórne w okre-

sie wyzdrowienia. (Gaz. lek., 1883, Nr. 36).
Niezwykła wrażliwość na działanie jodu. (Tamże,

1884, str. 211).
Przypadek kurczu u dojących (Melkerkrampf).

(Tamże, 1884, str. 920).
Przyczynek do nauki o rozwoju tkanki tłuszezo-

wćj. (Księga pamiątkowa prof. Hoyera, str. 15 — 38
z tabl.).

Jakubowski Józef (ob. str. 186).
Uwagi nad ropieniem wewnątrz ucha rozszerzo-

nóm do móżdżku. (R. T. N. Kr. P. 2. T. VII, str. 21).
O metodzie leczenia psychicznćj. (Tamże, T. XV,

1838, str. 2).

Jana Stanisław.
Zdroje siarezane w Lubieniu. Rok 1883. Lwów,

1883, w 8-ce, str. 20.

Janiszewski F. Aleksander (ob. str. 192).
Trzy przypadki drgawek jednostronnych (Hómi-

spasme) zwanych inaczćj padaczką Jaksona (Epile-
psie Jacksonnienne) lub padaczką połowiezną (Kpi-
lepsia hemiplegica). Medycyna, 18 3, Nr. 42, 43).

Sprawozdanie z czynności oddziału chirurgicznego
szpitala św. Jana Bożego w Lublinie za m. czerwiec
i lipiec r. b. 1884, (Medycyna. 1884, Nr. 40 — 41.

Jankowski.
Sprawozdanie o czasowym szpitalu Nr. 17. (Mied.

Jankowski Józef (ob. str. 198), rodem
z Litwy, ukończywszy wydział lekarski
uniwersytetu wileńskiego ze stopniem do-
ktora r. 1812, zajął się wykonawstwem le-
karskióm w Wilnie, następnie przeniósł się
do Traszkun na Źmujdzi gdzie pełnił obo-
wiązki lekarza gimnazyalnego. Od r. 1820
był członkiem Tow. lek. wileńskiego.
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O sposobach odświeżania i poprawiania zdrowiu
szkodliwego powietrza i czynienia zdolnóm do oddy-
chania, (Dzieje Dobroczynności, 1820, str. 640).

Jankowski Franciszek.
O porażeniach mięśni krtani po wyłuszezeniu wo-

la. (Przegl. lek., 1854, str. 577, 589).
Toż, w os. odb. Kraków, 1884, dr. uniw., w 8-ce,

str. 15.
Janocha Michał.
O cholerze, jój przebiegu, rozszerzaniu i o Środ-

000a Rzeszów, 1884, E. F. Arvay, w 8-ce,
str. 31.

Janowicki Paweł (ob. str. 193), podola-
nin, do nauk lekarskich przykładał się

w Wilnie i w r. 1824 stopień doktora osią-
gnąwszy osiadł na Źmujdzi, wykonaw-
stwem lekarskióm zajmował się w Olsia-
dach, Telszach i Worniach, gdzie w r. 1869

życia dokonał, od r. 1827 był członkiem
Tow. lek. wileńskiego.

Jasieński Andrzej (ob. str. 194), rodem
z Litwy, nauki lekarskie rozpoczął w uni-
wersytecie wileńskim i po pewnćój przer-
wie ukończył je w tamtejszćj Akademii
medyko-chirurgicznój r. 1842, był jednym
z ostatnich doktorów promowanych w Wil-
nie, przemieszkiwał w Werkach.

Jasiński Roman (ob. str. 195).
Przymiotowe cierpienie okostnój w. części szyjowćj

kręgosłupa (U'erispondylitis syphilitica). (Z prywa-
tnego zakładu chirurgicznego i ortopedycznego).
(Gaz. lek., 1883, Nr. 46).
Wskazania przyczynowe do leczenia bocznych

skrzywień kręgosłupa. (Księga pamiątkowa prof.
Hoyera, str. 445 — 476).
Kdward Klink, wspomnienie pośmiertne. (Pam.

tow. lek., T. LXXX (1884), str. 437).
Dopełnienie do pracy Ebana (ob.).

Jasiński.
Poradnik w chorobach i przewodnik do uzdro-

wisk, opracował dla nielekarzy, dr.... Lwów, 1884,
autor, dr. A. Wajdowiczowćj, w 8-ce, str. XVI, 2 nl.
1 VIL

Jasiński.
Ein Beitrag zur Statistik der durch Kali-chlori-

cum geheilten Epithelialkrebse. (Wien. med. Presse,
1874, Nr. 11, str. 129).

Jasiukowicz Józef (ob. str. 196), ur.
w Dubnikach w powiecie święciańskim,

- nauki lekarskie ukończył w Wilnie ze stop-
- niem doktora medycyny r. 1824, jako wy-
chowaniec Instytutu lekarskiego obowiąz-
kowo wstąpił do służby rządowój. Jako
emeryt osiadł w majątku swym w Infan-
tach i tam po roku 1870 życia dokonał,

Jawdyński Franciszek (ob. str. 197).
O leczeniu dymienie pachwinowych. (Księga pa-

miątkowa prof. Hoyera, str. 408 — 429).
Jawłtwski Hieronim, rodem z Litwy, nauk

lekarskich słuchał w Wilnie i w r. 1842
stopień doktora medycyny tamże otrzymał;
wykonawstwóm lekarskióm zajmował się
w Wilnie, w latach późniejszych zabłąkał
się w szeregi homeopatów.
De carcinomate intestini reeti. Vilnae, 1842, typis

Dworzecii, w 8-ce. Diss. inaug.

Jankowski—Jaworski.

Jaworowicz Witold, z Trzemeszna w W.
Ks. Poznańskióm.
Ueber die Beugungsluxationen der Halswirbelseu+

le. Greifswald, 1883, dr. I. Abel, w 8-ce, str. 29
z ryciną. Diss. inaug.

Jaworski Walery (ob. str. 197), ur. d. 20
marca 1849 we Florynce (obwód Sądecki),
gdzie ojciec jego był proboszczem uniekim.
Do szkół uczęszczał w Sanoku i Przemy-
ślu, a po ich ukończeniu udał się do Aka-
demii technicznój naprzód do Liwowa a na-
stępnie do Wiednia i tam otrzymał patent
na nauczyciela nauk przyrodniczych. W ce-
lu dalszego kształcenia się wstąpił na wy-
dział filozoficzny uniwersytetu Jagielloń-
skiego, gdzie zarazem pełnił obowiązki
asystenta przy katedrze chemii; po ukoń-
czeniu swych studyów i otrzymania paten-
tu na nauczyciela gimnazyalnego do wy-
kładu nauk przyrodniczo- matematycznych
przeszedł na wydział lekarski a otrzymaw-
szy następnie stopień doktora wszech nauk
lekarskich udał się do Erlangen, gdzie pod
przewodnictwem prof. Lieube'go poświęcał
się szczegółowo badaniom klinicznym przy-
rządów trawienia, Powróciwszy r. 1883 do
Krakowa zamianowanym został docentem
patologii i terapii szczegółowój przewodu
pokarmowego w uniwersytecie Jagielloń-
skim. Prace swe naukowe wykonywał
przeważnie w klinice lekarskićj prof. E.
Korczyńskiego.
O powstawaniu i rozpoznawaniu rozstrzeni żołąd-

ka. Wykład habilitacyjny. (Przegl. lek., 1883, Nr. 81,
32, 35, 86, 37).
O zachowaniu się gazów w żołądku ludzkim i o za-

stosowaniu tychże w celach rozpoznawczych i leczni-
czych. (Z kliniki lekarskićj prof. D-ra Korczyńskiego
w Krakowie). Tamże, 1888, Nr. 40 — 45).
O stosowaniu leczniczóm nowój soli karlsbadzkićj

i zachowaniu się tejże w przewodzie pokarmowym.
(Tamże, 1884, Nr. 19).

Wspólnie z Gluzińskim Ant. Wł. podał: Nowy
przyczynek do sposobów badania żołądka. (Tamże,
1884, Nr. 18).
O wskazaniach i przeciwskazaniach jako też o spo-

sobach stosowania nowój soli karlsbadzkićj, podał
na podstawie doświadczeń klinicznych... docent
patologii i terapii szczegółowój chorób przewodu po-
karmowego w Uniw. Jag. lekarz praktykujący w le-
cie w Karlsbadzie. Kraków, 1884, dr. uniw., w 8-ce,
str. 33 i 2 tabl.
Versuche iiber die relative Resorption dew Mitiel-

salze. (Zeitschr. f. Biol., 1882).
Magenaspirato*, zugleich continuirlicher Magen-

irrigationsapparat in Verbindung mit Sonde 4 dou-
ble courant. (Deutsche Arch. f. klin. Med., 1888).

Experimentelle Ergebnisse iiber das Verhalten der
Kohlensiure, des Sauerstoffes und des Ozon im men-
schliehen Magen. (Zeitschr. f. Biol., 1883),

Vergleichende Versuche iiber das Verhalten des
Karlsbader und Kissinger Wassers, sowie des Karls-
bader Quellsalzes im menschlichen Magen. (Deutsch.
Arch. f. kl. Med., T. XXXV),

Ueber den Gebrauch der Magengasdouche, und
iiber die Bestimmung der Oapacitit und der vitalen



Jeleński—Kadenaci.

Contraetilitit des Magens durch Gasyolumen fiir kli-
nische Zwecke. (Tamże).

Practische Bemerkungen iiber die Sondirung des
Iptestinalcanals in der aerztlichen Praxis. (Zeitschr.
f. Therapie, 1884),
Beobachtungen und Betrachtungen iiber die Trink-

temperaturen der Karlsbader Thermen an der Quelle
und in der Hauseur. (Wien. med. Wochenschr. 1884).
Methode fiir klinische Priifung und Diagnose der

Stórungen in der Verdauungsfuction des Magens.
(Berl. kl. Wochenschr., 1884). Praca dokonana wspól-
nie z Gluzińskim.

Jeleński Henryk (ob. str. 198).
Rak wodny (cancer aquatieus, noma), wyleczony

za pomocą jodoformu. (Gaz. lek., 1883, Nr. 29).
O skutecznem leczeniu duru brzusznego jodkiem

potasu. (Przegl. lekarski, 1884, str. 517, 531, 543,
582, 594).

Toż, w os. odb. Kraków, 1884, dr. uniw. w 8-ee,
str. 38.

Jerzykowski Stanisław (ob. str. 198).
Popularny wykład o budowie, pożywieniu i pielę-

gnowaniu ciała ludzkiego, podług najnowszych źró-
deł. Wydanie drugie. Poznań, nakł. i druk J. I. Kra-
szewskiego 1883, w 8-ee, str. XV, 271, z 31 drze-
worytami.

Przyczynek do użycia sublimatu w położnietwie.
(Gaz. lek., 1884, Nr. 22).

Rozdarcie macicy w czasie porodu. (Tamże, 1884,
Nr. 32).

Kora korzenia bawełny (radix gossypii herb.), jako
środek zastępujący sporysz. (odczyt miany na IV
zjeździe lekarzy i przyrodników połskich w Pozna-
niu). (Gaz. lek., 1884, Nr. 30).
Krótka rzecz o cholerze, według najnowszych ba-

dań. Poznań, 1884, dr. J. 1. Kraszewskiego (W. Łe-
biński), w 8-ce, str. 31.
O powietrzu w stosunku do odzieży, mieszkania

i ziemi, drugie przejrzane i pomnożone wydanie.
(Czytelnia ludowa II, 3). Poznań, 1884, dr. J. I. Kra-
szewskiego (W. Łebiński), w 8-ce, str. 59, 8 drzew.

Jędrzejewicz Jan (ob. str. 189).
Spostrzeżenia stacyi meteorologicznój w Płońsku

w gub. Płoekićj za rok 1882. (Pam. fzyjograficzny,
Tom III. Warszawa, 1888).

Toż, w osob. odb. Warszawa, 1883, druk. J. Ber-
gera, w 4ce, str. 18.
60 62), wroga (cholery). (Koresp. płocki, 1883, Nr.

Spostrzeżenia stacyi meteorologicznój w Płońsku
za rok 1888. (Pamiętnik fizyjogr., T. IV, 1884, str. 53).

Mars. (Wszechświat, 1888, Nr. 29, 30). :
Powrót komety z roku 1812. (Tamże, 1883, Nr. 44).
O przeszłości świata fizycznego. Tamże, 1884,

Nr. 14 — 17).
Przymrozki w połowie maja. (Tamże, 1884, Nr. 20).:
Jowisz, (Tamże, 1884, Nr. 34).
Saturn. (Tamże, 1884, Nr. 47).

Jordan Henryk (ob. str. 203).
Przypadek rozerwania macicy podczas porodu.

(Przegl. lek., 1878, Nr. 26).
Jakiem postępowaniem można gorączce połogowćj

zapobiec, słowa przestrogi i wskazówki właściwego
postępowania dla użytku położnych niewiast ich
opieki aaero. Kraków, 1884. Autor, dr. W.
Korneckiego, w 8-ee, str. 24.

Józefowicz J., spółczesny lekarz pra-
ktykujący w Kownie.

Przyczynek do użycia olejku terpentynowego
w błoniey, (Gaz. lek., 1884, Nr. 5).

Toż, w os. odb. Warszawa, 1884, dr. K. Kowalew-
skiego, w 8-ce, str. 3. .
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Judycki Józef Kalasanty (ob. str. 203), ro-
dem z Litwy w naukach lekarskich kształ-

cił się w Wilnie kosztem Tadeusza Czackie-

go i ukończył je ze stopniem doktora
w r. 1811, następnie osiadł w Wilnie odda-
jąc się wykonawstwu lekarskiemu, późnićj
przeniósł się do Kamieńca podolskiego
1 tam życia dokonał w r. 1844. k

Observatio medica de rana vomitu rejecta, r. 1815.
(Rękopis bibl. Tow. lek. wileńskiego). _ .

Observatio febris nervosae balneo finviatili sana-
tae, 1819, w 4-ce, str. 8. (Rękopis bibl. Tow. lek.
wileńskiego). ą ;

Polypi uterini ligaturae ope ablati, 1819. (Rękopis
bibl. Tow. lek. wileńskiego). ; ę

Observatio mediea. De rana temporaria e ventri-
eulo militis per vomitum ejecta fol., str. 8. (Rękopis
bibl. Tow. lek. wileńskiego). NE

Jundziłł Hipolit, spółczesny lekarz wileń-
ski, chirurg i okulista, do gimnazyum uczę-
szezał w Wilnie, nauk lekarskich słuchał
w Dorpacie, gdzie w r. 18738 dyplom dokto-
ra medycyny otrzymał. OR,

Ueber die Ermittelung einiger Bitterstoffe im Bie-
re. Dorpat, 1873, dr. H. Laakmanna, w 8-ce, str. 54
i1 ni.
Dwa słuczaja sarkomy. (Protokoły wil. mied.

obszez , 1876, Nr. 2, str. 31 —.52).

Jundziłł Stanisław Bonifacy (ob. str. 203).
Ospica owiee. (Dziennik wileński, r. 1805, II, 10).
Ułomki nauki bydlęco-lekarskićj. (Tamże, r. 1806,

LV, 131). -
Jurasz Antoni (ob. str. 203).
Eine seltene Anomalie des Schildknorpels und des-

sen Verbindung mit dem Zungenbein. (Arch. f. Ana-
tomie und Entwiekelungs-gesehichte, 1877. Zeszyt

4 — 5).
Ein Fall von Lupus des Kehlkopfs. (Deutsche red.

Wochenschr., 1879, Nr. 14 i 15). ą
Zwei Falle von Blutung in die Kehlkopfschleim-

haut. (Deutsche med. Wochenschr., 1879, Nr. 14, 15).
Ueber Kehlkopfseysten. (Deutselie med. Wochen.,

1884, Nr. 39).

Kaczorowski Teofil (ob. str. 206). :
O związku przyczynowym zapalenia dziąseł z iu-

nemi chorobami. (Przegl. lek., 1884, Nr. 18,20, 21).

izadenaci Bolesław, potomek rodziny
lombardzkićj oddawna na Litwie osiadłćj,
ur. w Wilnie r. 1841, nauki gimnazyalne
ukończył w Kiszyniewie, do medycyny
przykładał się w Moskwiei Petersburgu,
gdzie w r. 1873 stopień doktora medycyny
uzyskał, poczóm osiadł w Wilnie i otrzy-
mał jako lekarz wojskowy posadę ordyna-
tora w tamtejszym szpitalu wojskowym.
W czasie ostatniój wojny rosyjsko-ture-
ckićj pełnił obowiązki chirurga polowego
w 67 szpitalu tymczasowym, powróciwszy
do Wilna został chirurgiem-konsultantem
szpitala wojskowego wileńskiego. Od ro-
ku 1875 jest członkiem czynnym Tow. lek.
wileńskiego, w którego protokółach mie-
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szczą się sprawozdania z licznych jego spo-
strzeżeń chirurgicznych. Jako lekarz-prak-
tyk cieszy się zasłużoną sławą biegłego
i doświadczonego chirurga.
K woprosu o srawnitielnom sodierżanii atropina

W kultirowannoj i dikorostuszezej sonnoj oduri (Atro-
_ pa Belladonna L). St.-Pietierburg, 1878, tipogr. S.
Suszezinskago, w 8-ce, str. 14. Diss. inaus.

Obzor diejatielnosti Chirurga 67 wojenno-wzje-
miennago gospitalja w proszłuju tureckuju kampańju.
(Wojenno-mied. żurnał, 1884).

Kadler Ludwik (ob. str. 207).
Mydło rtęciowe (Sapo mereurialis) jako środek t.

Z. antisyfilityczny. (Medycyna, 1888, Nr. 21).
Kamiński Jan (ob. str. 209), rodem z Li-

twy, do nauk lekarskich przykładał się
w Wilnie ukończywszy je w r. 1824 ze
stopniem doktora, jako stypendysta wstą-
pił do słażby rządowćj, był lekarzem mia-
sta w Rydze i Szawlach, nakoniec lekarzem
powiatu w Rosieniach, gdzie w r. 1853
umarł na cholerę.

Observationes de epizootia aestate praeterita re-
gnante. (Rękopis bibl. Tow. lek. wileńskiego).

Rys krótki choroby płucnćj w biegącym 1826 roku
na bydło panującćj, dla użytku obywateli, W 4-06,
kart. 8. (Rękopis bibl. Tow. lek. wileńskiego).
Kamocki Walenty (ob. str. 210), od lipca

1882 jest pomoenikiem prosektora przy
katedrze fizyologii, od r. 1884 nadetato-
wym ordynatorem w Instytucie oftalmi-
cznym, a od r. 1883 młodszym biblioteka-
rzem Tow. lekarskiego w Warszawie.

Ostre lepieże łączniey (condylomata acuminata
eonjunetive). (Gaz. lek., 1884, Nr. 4).
O istotnem znaczeniu gruczołów Bermanna. (Księ-

ga pamiątkowa prof. Hoyera, str. 1 — 14 z tabl.).
Toż, w os. odb. Warszawa, 1884, dr. K. Kowalew-

skiego, w 4-ce, str. 11.
Ueber die Entstehung der Bermann'schen tubulósen

Driisen. (Internat. Monatsehr. f. Anat. u. Histol.,
1884, T. I).
„ Przypadek rozlanćj gruźlicy naczyniówki, (Książka
Jub. prof. Szokalskiego, str. 325 — 327).

Pracownia prof. Hoyera. (Wszechświat, T. III,
1884, Nr. 51, str. 812.

Karliński Justyn.
Przyczynek do nauki o achromatopsyi na bocznych

częściach siatkówki. (Rozprawy Wydziału matem.-
przyr. Akademii umiejętności. Kraków, 1884, T. XI,
str. 197 — 217).

Toż, w os. odb. Kraków, 1884, dr. uniw.. W8-ce,
str. 20i nl., 1 tabl. litogr.
Kilka słów o lekarskićj działalności Kopernika.

(Gaz. lek., 1884, Nr. 34).

Karliński prof. Dr.
Meteorologische Beobachtungen augestellt auf der

k. k. Sternwarte in Krakau im Monate Februar—Juni
1878. Krakau. Verlag der k. k. Sternwarte. Universi-
tiitsbuchdruckerei, w 8-ce, po 4 str. nl. na każdy
miesiąc.

Materyały do klimatografii Galicyi, zebrane przez
sekcyą meteorologiczną komis. fizyogr. Akad. umiej.,

„r. 187/ (odb. z T. XII Sprawozdań komisyi fizyogr.
za r. 1877). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8-ce,
str. 215 i 1 nl.

Karpiński 0.
Studien iiber kiinstliche Glieder. Berlin, 1881,

Ww 8-06, do tego atlas, w 4-ce, z 50 tabl. złożony.

Kadler—Kłossowski.

Katscher Leopold.
Korespondencya z Londynu. (Medycyna, 1883,

Nr. 3, 27,39) | h
Kaufinann Michał (ob. str. 212), obecnie

lekarz zdrojowy w Marjenbadzie.
Otyłość chorobowa i leczenie tejże w Mawjenbadzie.

Kraków, 1884, autor, dr. W. Korneekiego,w8-ce,
str. 44i 1 nl.

Kawka Paweł z Tuchola.
Ueber Melanosarcom. Berlin, 1883, dr. G. Langego,

w 8-ce, str. 32. Diss. inaug.

Kempner Ignacy, rodem z Król. Polskiego.
Inversion des nicht puerperalen Uterus veranlasst

durch Sareom. Breslau, 1868, w 8-ce z tab. litozr.
Diss. inaug. |

Kępiński Michał, (ob. str. 213) od r. 1883
trudni się jako okulista wykonawstwem
lekarskióm w Warszawie.
O jaskrze. (Książka jub. prof. Szokalskiego, str.

329 — 337 z tabl.).
Sprawozdanie z sekcyi oftalmologiczno-otiatrycz-

nój IV Zjazdu lek. i przyrod. polskichwPoznaniu.
(Tamże, str. 362 — 374).

Kibersztowicz Feliks z Sokół gub. łomż.
Oparzenie rogówki (Combustio eorneae). (Gaz. lek.,

1884, Nr. 14) [wspólnie z Z. Kramsztykiem].

Kijewski Franciszek.
Guzy hemoroidalne. Anatomija patologiczna, obja-

wy. Operacyjne sposoby leczenia. (Pam. tow. lek.
T. LXXX (r. 1884), str. 509 — 535).

Kirschbaum Eliasz Lazar Sinaj, ur. 1798
w Sieniawie w Galicyi, gdzie pierwotne
nauki pobierał, od r. 1815 uczęszezał we
Lwowie do gimnazyum, następnie słuchał
nauk lekarskich w Berlinie, gdzie w ro-
ku 1822 stopień doktorski uzyskał.
De Maimonidis medici, qui seeulo florebat XII spe-

cimine diaetetico. Berolini, 1822, formis Krausianis,
w 8-ce, str. VI, 25 i 1 nl.

Kleczkowski $.
Essai sur les caleuls salivaires du canal de War-

thon. Paris, 1880, These.

Klemensiewicz Rudolf.
Fundamentalversuche iiber Transsudation, ein

Beitrag zur Pathologie des Blut-und Lymphstromes.
Graz, 1883. Leuschner und Lubensky, w 8-ce, str. 75,
6 tabl. litogr.

Klink Edward, zmarł w Krakowie d. 5
października r. 1884 (ob. str. 217).
O działaniu podskórnóm wstrzykiwań rtęcio-form-

amidu w leczeniu przymiotu. (Księga pamiątkowa
prof. Hoyera, str. 79 — 140).

Kłodzianowski K., delegat i lekarz sani-
tarny ces. i król. Austryii Węgier przy
radzie międzynarodowćj sanit. - kwarant,
w Egipcie.

Cholera w Egipcie r. 1888. Rzecz czytana na IV
zjeździe lekarzy i przyrodników polskich w Poznaniu.
(Przegl. lek., 1884, str: 324, 341, 358).

Toż, w osob. odb. Kraków, 1884, dr. uniw., w 8-ce,
str. 15.

Kłossowski Zdzisław, spółczesny apte-
karz w Zamościu.

Oharaktier diejstwija antisieptikow na fiermienty.
Warszawa, 1881, w 8-ce, str. 59, 215 tablic. Dyss.
na stopień mag. farmacyi.



Kniaziołucki Kowalski.

Kniaziołucki.
Przypadek zimnicy eodziennćj, wyleczonćj za po-

mocą hydrochinonu. (Przegl. lek., 1884, Nr. 12).
Knothe Adolf (ob. str. 219), podolanin, do

nauk lekarskich przykładał się w Wilnie
itam w r. 1823 stopień doktorski otrzy-
mawszy, osiadł w dobrach księcia Wisznio-
wieckiego na Podolu gdzie używał sławy
biegłego lekarza, umarł około r. 1878.

Koehler Klemens (ob. str. 221),
Pogląd na sposoby operowania przerosłego mi-

gdałka połykowego (Vegetationes adenoideae tonsil-
lae pharyngeae). (Przegl. lek., 1884, str. 437, 438).

Toż, w os. odb. Kraków, 1884, dr. uniw., w 8-ce,
str. 9.

Kohn Maksymilian (ob. str. 223).
Urywki z dziejów ginekologii. (Przegl. lek., 1883,

Nr. 27, 28 — 31, 82).
Toż, w os. odb. Kraków, 1883, dr. uniw., w Ś-ce,

str. 34. ;
7 kazuistyki ginekologicznćj: Vagina septa infra

simplex, operatio. (Tamże, 1884, str. 10).
Toż, w os. odb. Kraków, 1884, dr. uniw., w 8-ce,

str. 7.

Kohntzen Fabian Jakób gdańszczanin.
De phrenitide. Francofurti od Viadrum 1756, typis

Io. Chr. Winteri, w 4-ce, k. nl. 3, str. 22. Diss. inaug.
Kolaczek Jan (ob. str. 223).
Grundriss der Chirurgie. Allgemeiner Theil, Ber-

lin, 1884, Th. Fischer, w 8-ce, str. X i 282, 104 ryci-
ny w tekscie.

Toż, specieller Theil, tamże, str. XI—XIX, 283 —
853, 99 drzew. w tekscie. ;

Kołyszko Antoni, rodem z Litwy, naukom
lekarskim oddawał się w Wilnie i w ro-
ku 1829 przyznano mu tamże stopień do-

- ktora medycyny, rozprawa jego doktorska
drukowaną nie była.

Kondratowicz Stanisław (ob. str. 225).
O badaniu chemicznem zawartości torbieli jajni-

kowych. (Księga pamiątkowa prof. Hoyera, str. 611—
620).

Kontny.
De plica polonica. Vratislaviae, 1865, w 8-ce. Diss.

inaug. At:
Kopernicki Izydor (ob. str. 227).
Qzaszki i kości z trzech starożytnych cmentarzysk,

zdobione kółkami kabłączkowemi (Hackenringe).
(Zbiór wiad. do Antrop. krajowój, T. VII, 1888).

Toż, w os. odb. Kraków, 1883, dr. uniw., w 8-ce,
str. 40.

Dalsze poszukiwania archeologiezne w*Horodniey
nad Dniestrem przez p. Wład. Przybysławskiego do-
konane w latach 1878 — 1882. (Zbiór wiad. do An-
tropol. kr., T. VIII, 1884, str, 3 — 32, 2 tabl.).

Opisanie gór Karpackich albo Tatrów, w których
się znajdują skarby, kruszce i drogie kamienie, z rę-
kopisu XVIII wieku. (Pamiętnik tatrzański, T. IV).

Toż, w os. odb. Kraków, 1883, dr. Wł. L. Anczyca
i S-ki, w 4-ce. str. 8.
O trepanowanych lebkach piedhistoryckych nale-

zenych v Cechach. Kraków, 1883, dr. uniw., w 4-ce.
str. 4.

Kopf Leon (ob. str. 230). :
Z wystawy higienicznój w Berlinie. (Przegl. lek.,

1888, Nr. 40. 41).
Rabka najsilniejsza solanka jodobromowa w Gali-

cyi. Kraków nakł. Zarz. zdrojowo-kąpielnego w Rab-
ce, druk. W. Korneckiego, 1583, w 8-ce, str. 34.

- rea).
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Z kliniki chorób skórnych i wenerycznych prof.
D-ra Rosnera. Sprawozdanie naukowe z ruchu cho-
rych w tejże klinice w ciągu roku szkolnego 1883
i1884. (Przegl. lek., 1884, str. 555, 567, 579, 591,
654, 621, 634, 645).

Toż, w os. odb. Kraków, 1884, dr. uniw., w 8-ee,
str. 74. Joy

Korczyński Edward nie Edmund (jak myl-
nie podano na str. 231).
Korewa Aleksander Tomasz Wiktor (ob.

str. 288).
Tow. lekarskie wileńskie posiada następne prace

jego w rękopisie:
Qonsiderations sur les eaux minórales natarelles

et artifcielles, 1868, fol., str. 14.
Sprawozdanie z pracy Towarzystwa za rok 1864,

fol., 19 arkuszy.
Ratio de morbis pertraetatis in instituto vilnensi

aquarum artificiajum, relata coram societate medica
die 12 Octobris anno 1865, fol., 7 arkuszy.

Nieskolko słow o spazmodiczeskom kaszlje ili kok-
Jjuszie, 1872.

Korniłowicz Edward (ob. str. 233).
Dwa przypadki pląsawiey połowieznćj (Hemieho-

Rzecz czytana w tow. lek. warsz. (Gaz. lek.,
1888, Nr. 37). ś
O barwieniu ciał w mózgu i rdzeniu kręgowym.

(Księga pamiątkowa prof. Hoyera, str. 271 — 276
z fig. chromol.).

Kossowski Stanisław, nauk lekarskich
słuchał w Wilnie, gdzie też w r. 1808 sto-
pień doktora medycyny otrzymał, dysser-
tacyi nie przedstawiał lecz bronił tylko tez
przed członkami wydziału lekarskiego. Wy-
konawstwem lekarskióm zajmował się po-
czątkowo w Wilnie, następnie w Mińsku,
gdzie życia dokonał w r. 1820, od r. 1809
był członkiem Tow. lek. wileńskiego,

Kostecki Jakób.
Theses physicae de Anima. Edinburgi b. w. r.

exeudebat R Oharteris w 4-ce, k. nl. 8. Dedyk. ks.
Jerzemu Radziwiiłowi Kasztelanowi Troekiemu, Sta-
roście Mozyrskiemu,

Koszutski Józef (ob. str. 241).
1. O stosunku dyfteryi do krupu i o jój wyłącznie

lokalnóm leczeniu jednochlorkiem rtęci. IL. Etyologia
i leczenie choleryny niemowląti dzieci. Poznan, 1884,
autor, dr. Kuryera pozn., w 8-ce, str. 62, 2 nl. i 12.

Kowalski Józef, ur. d. 10 lutego r. 1785
w Postawach z ojca Józefa doktora medy-
cyny i konsyliarza Jego Królewskićj Mo-
ści, w r. 1/99 wstąpił do szkoły kadetów
w Wilnie, następnie do uniwersytetu na
wydział lekarski, otrzymawszy stopień ma-
gistra medycyny został starszym lekarzem
szpitala św. Jakóba w Wilnie r. 1806 a na-
stępnie ordynatorem szpitala wojskowego
r. 1807, w r 1609 doktoryzował się i prze-
niósł się do Kowna gdzie sprawował urząd
lekarza powiatu, następnie pozostając wciąż
w służbie rządowćj powrócił znów do Wil-
na, od r. 1837 był lekarzem naczelnym
szpitala wojskowego. W d. 26 czerwca
1859 r. staraniem F. Adamowicza urządzo-
no mu w Wilnie 50-letni jubileusz doktor-
ski, obchodzony z wielką uroczystością,
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zmarł w Wilnie w r. 1861. Podczas swego
pobytu w Kownie łączyły go z A. Mickie-
wiezem stosunki najściślejszej przyjaźni.
Historya raka członka wstydliwego, fol., str. 4.

-" (Rękopis bibl. Tow. lek. wileńskiego).
Opisanie choroby karbunkułowój panującćj w po-

wiecie kowieńskim, 1826, fol., kart 14 i 3-tabl. (Rę-
kopis bibl. Tow. lek. wileńskiego).
Kownacki J., lekarz spółczesny w Wie-

liczce. ;
0 użyciu kairyny w 2 przypadkach gruźlicy i je-

dnym płoniey. (Guz. lek., 1883, Nr. 31).
Nitroglieeryna w 3 przypadkach epilepsyi.

lek., 1854, Nr. 10).
Kozłowski Kazimierz L., spółczesny na-

czelny lekarz szpitala wojskowego w Wła-
dykawkazie.

Gistołogiczeskija rozyskanja pri strabotomii. (Woj.
mied. żur., 1862, LXXXIU, 159 — 195, 373 — 426).
Oftałmoskopiezeskoje nabliudienije. (Prot. obszez.

russkich wraczej w St.-Pietierburgie, 1861/2, Nr. 9).

Kramsztyk Juljan (ob. str. 245).
O zawartości tłuszezu w kale noworodków i o wes-

saniu tłuszczu w ieh przewodzie pokarmowym. (Pam.
tow. lek., T. LXXX, 1884, str. 95 — 131). »

Toż, po rosyjsku. Warszawa, 1884, dr. Noskow-
skiego, w 8-ce, str. 38, 1 nl. i 6 tabl. Diss. inaug.

Kramsztyk Zygmunt (ob. str. 245).
Z panoramy własnego oka, 2. błyskawki wywo-

łane ruchem oczu. (Gaz. lek., 1883, Nr. 32 — 32).
Wybroczyny w siatkówee przy białkomoezu. Dwa

przypadki chorobowe. (Tamże, 1833, Nr. 37).
Przetrwanie tętnicy ciała szklistego. (Tamże,
zz Nr. 40).

rzejściowy astygmatyzmpo wycięciu tęczy. (Tam-
że, 1883, Nr. 41). od RA WOIJA
0 pZN klinicznój. (Gazeta lek., 1884, Nr.
KRA

, Kawałek stali przenikający rogówkę. (Tamże
1884, Nr. 18. OP
Przypadek dyfterytu łącznicy, powikłanego dyfte-

rytem gardła. (Tamże, 1884, Nr. 32).
Rzut oka na naukową działalność prof. Szokalskie-

go. Mowa wypowiedziana na uroczystóm posiedzeniu
Tow.lek. warsz. 25 paźdz. 1884 r. (Gaz. lek., 1884.
Nr. 43). i

Streszczenie niektórych dawniejszych rozpraw prof.
Szokalskiego. (Tamże, 1884, Nr. 48).
Czy akkomodacya w jednym tylko działa kierunku?

(Książka jub. prof. Szokalskiego, str. 170 — 175).
Wrzód pełzający rogówki. (Księga pamiątkowa

prof. Hoyera, str. 57 — 78).

Krassowski Edward Antoni (ob. str. 246).
Laparotomia, graviditas etxtrauterina. (Bericht

aus der Gebiranstalt zu Petersburg, 1881, str. 5).
0% iiber 128 Ovariotomien. Petersburg, 1884,

W 4-06.

Kretowicz Paweł, weterynarz spółczesny
we Lwowie.

Kucie koni, opracował... lekarz weterynaryi, nau-
czyciel teoretycznego i praktycznego kucia w c. k.
szkole weterynaryiiszkole kucia. Lwów. 1884. Gu-
brynowicz i Schmidt, w 8-ce, str. VI, 125 i 1 nl., 40
rycin w tekscie.

Krokiewicz Antoni.
O niektórych nowszych lexach polecanych przeciw

chorobom wewnętrznym. (Z kliniki lekarskićj prof.
D-ra Korczyńskiego). 1) Agaricyn (Agaricinum). Me-
dycyna, 1884, Nr. 45. 2) Arbutyn (Arbutinum).
3) Acidum laeticum (kwas mlekowy). (Tamże, 1884,

(Gaz.

Kownacki—Księga.

Nr. 46). 4) Cannabinum tannieum. 5) Extractum sti-
gmatum maidis. (Wyciąg ze znamion kukurydzy).
(Tamże, 1884, Nr. 47). 6) Chinoidinum citrieum (Cy-
trynian ebinoidynowy). 7) Kairinum (kairyn). (Tamże,
1584, Nr. 48). 8) Paraldehyd. (Tamże, 1884, Nr. 51).

Kronika lekarska (ob. str. 248).
Rok IV. Warszawa, 1883, w 8-ce, kolumn 1148,

str. 6 i VIII.
Rok V. Redaktor W. H. Krajewski. wydawca F.

Kobyliński. Tamże, 1884, w 8-ce, kol. 1144, str. VII
i4. Od zeszytu 11 włącznie podpisywał się jako Re-
daktoxr O. Hewelke.

Krówczyński Żegota (ob. str. 249).
O wpływie odziedziczania na życie indywidualne

i narodowe. Odczyt wygłoszony na IV zjeździe le ka-
> > przyrodników w Poznaniu. (Medycyna, 1884,
r. 32).

Krysiński Stanisław Dominik Kazimierz,
rodem z Warszawy.
Ueber Enteritis membranacea. Jena, 1884, dr. A.

Neuhahn, w 8-ce, str. 42. Diss. inaug.
Ueber Suspension und Lósong. (Sitzungsber. d. Ie-

naischen Ges. f. Medicin u. Naturw, 1884, Sitz. v.
8 Febr.).
Ueber Hydrodiffusion und Osmose. (Tamże, 1884,

Sitz. v. 22 Febr.).
Książka jubileuszowa dla uczczenia 50-letnićj dzia-

łalności naukowćj prof. D-ra Szokalskiego, wydana
pod redakcyą D-ra J. Talko przez okulistów polskich.
Warszawa, 1884, nakł. J. Talko i D-ra M. Kępiń-
skiego, dr. M. Ziemkiewicza, w 8-ce, str. III, 422,
2nl., 2 portrety i 6 tabl. litogr. Książka zawiera
prace prof. D-rów J. Talki, K. Rumszewicza, J.
Schnóbla, Z. Kramsztyka, L. Rydla, K. Szadka, Ks.
Gałęzowskiego, J. Łasińskiego, F. Winawera, Z. Cy-
wińskiego, H. Downara, J. Hoenego, St. Fiałkowskie-
go, B. Wicherkiewicza, W. Mikuekiego, W. Kamo-
ekiego, M. Kępińskiego, J. Piaszczyńskiego, J. Przy-
bylskiego, L. Blumenstoka i E. Macheka.

Księga pamiątkowa wspólnemi siłami spisana, naj-
zacniejszemu Mistrzowi, professorowi Doktorowi Me-
dycyny Henrykowi Hoyerowi dwudziestopięcioletnią
rocznicę mozolnój a użytecznój pracy obchodzącemu
w ofierze złożona przez wdzięcznych uczniów i przy-
jaciół Jego, współwłaścicieli Gazety lekarskiej,
w Warszawie, dnia xx grudnia r. p. mdecelxxxiuj,
W 4-08.

Dzieło to wydane zostało w Warszawie w miesiącu
grudniu r. 1884. przez 38-ch lekarzy, współwłaści-
cieli Gazety lekarskićj, dla uczczenia 25-letniego
jubileuszu działalności profesorskićj D-ra H. Hoyera,
profesora histologii i embryologii w uniwersytecie
warszawskim. Zawiera ono: portret Jubilata, kartę
tytułową chromolitografowaną, str. 0 — 0000, I —
LXXVI, 1 — 12, 1 tabl. litogr. 13—38, 1 tabl. litogr.,
39 — 154,3tabi. ehromol., 155 — 220, 1 tabl. litogr.,
221—270, 1 tabl. chromol., 271—380, 1 tabl. ehrom.,
381 — 576, 2 tabl. litogr., 577 — 680. Drzeworytów
w tekscie znajduje się 44. Książka wydaną została
w 145 egzemplarzach numerowanych, i zawierają-
cych spis posiadaczy wszystkich egzemplarzy; 34 egz.
stanowią własność współwłaścicieli Głazety lekar-
skićj; 36 egz. przeznaczono na sprzedaż (Nr. 64—94
po rs. 30, Nr. 141 — 145 po rs. 25), resztę nakładu
rozesłano bezpłatnie znaczniejszym księgozbiorom
krajowym i zagranicznym oraz uczonym zagrani-
cznym, którym prof. Hoyer zwykł posyłać swe pra-
ce naikowe. Pierwsze trzy egzemplarze posiadają
inieyały malowane i złocone przez D-ra Józefa Pe-
szkego. We wszystkich egzemplarzach, z wyjątkiem
Nr. 99 — 102 i 120 — 132, obwódki stronie są na
przemiany niebieskie i ezerwone, w wymienionych
zaś tylko czerwone. Egzemplarze Nr. 1 — 15 włącz-
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nie odbite są na papierze wodnym, zwanym „Grand
Jósus*, pochodzącym z papierni w Soczewee, Nr. 16—
102 włącznie na papierze „Raisin mince* z tejże pa-
pierni, Nr. 103 — 132 włącznie na papierze wodnym
z fabryki Moesa w Pilicy, Nr. 132 — 145 na papie-
rze drukowym wodnym przednim z tejże papierni.
Druk dzieła uskuteezniono w drukarni K. Kowalew-
skiego w Warszawie; tabliee litografowane, chro-
molitografowane oraz kartę tytułową wykonano w za-
kładzie litogr. W. Główczewskiego w Warszawie,
odbieie portretu prof. Hoyera w drukarni Braci Je-
żyńskich w Warszawie. Portret rysował na drzewie
podług fotografii p. Stanisław Witkiewicz, wyciął go
p. W. Holewiński. Obwódki, inieyały i winiety uło-
żyłi rysował na drzewie D-r Józef Peszke, wycięto
je w zakładzie drzeworytniezym p. Bronisława Puca
w Warszawie, z wyjątkiem inicyału P na str. 1, xtó-
ry wyciął p. W. Holewiński, karta tytułowa również
wykonaną została podług wzoru ułożonego i malowa-
nego przez D-ra J. Peszkego. Redakeyą i wydaniem
dzieła zajmował się D-r Stanisław Kondratowicz.
Egzemplarz Nr. 1, ofiarowany jubilatowi ozdobnie
oprawionym został przez. p. Morawskiego w War-
szawie.
W księdze umieścili swe praee następujący leka-

rze: W. Matlakowski, W. Kamocki, M. Jakowski,
E. Modrzejewski, Z. Kramsztyk, E. Klink, M. Rejch-
man, A. Sokołowski, K. Chełehowski, A. Malinowski,
J. Pawiński. T. Dunin, E. Korniłowiez, A. Fabian,
W. Gajkiewicz, B. Chrostowski, L. Nencki, E. Prze-
woski, B. Gepner, W. Grosstern, F. Jawdyński,
L. Anders, T. Żera, R. Jasiński, T. Hering, A. Elsen-
berg, H. Nussbaum, T. Anders, W. Mayzel, J. Pe-
szke, 8. Kondratowicz.

Kubicki J. K.
Weterynarya popularna dla użytku gospodarzy

wiejskich. Lwów, 1883, Gubrynowicz i Schmidt,
w 16, str. 266.

Kuczyński Ignacy (ob. str. 258), urodził
się w Grodnie, nauk lekarskich słuchał
w Wilnie i tam też w r. 1835 stopień do-
ktora medycyny uzyskał, Oddawał się z za-
miłowaniem anatomii i będąc jeszcze stu-
dentem słynął jak znakomity prepator; mu-
zeum anatomiczne w Wilnie posiadało ske-
let przez niego ułożony z ruchomymi sta-
wami poruszający się za pomocą sprężyn,
wynalazł też nowy sposób bielenia kości.

Kuczyński Stefan (ob. str. 258).
Terapia popularna homeopatyczna, wydanie dru-

gie poprawione i znacznie powiększone. Warszawa,
1884, A. Franeke, dr. Głaz. handl., w 8-ce, str. V,
XV, 307i1 nl.

Kulmus Jan Ernest, Gdańszczanin, syn
Jana Adama (ob. str. 254), był protofizy-
kiem miasta Gdańska i podstarszym w zgro-
madzeniu lekarzy.
Kulmus Jan Ludwik, Gdańszczanin, syn

poprzedzającego.
De cauto regiminis calidi usu. Halae, 1768, Stam-

no Trampiano, w 4-ce, k. nl. 3 str. 3 — 42i k. nl. 2.
Diss. inaug.

Kumelski Norbert Alfons, nie lekarz, mie-
szkał w Wilnie w pierwszćj połowie bieżą-
cego stulecia, zajmował się naukami przy-
rodniczemi, z licznych prac jego drukiem
ogłoszonych do sztuki lekarskićj odnoszą
sią następujące:
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Postrzeżenia nad cyrkulacyą krwi i nad siłą mu-
skularną. (Dziennik wileński, 1826. Umiejętności
i Sztuki I, str. 215).

Doświadczenia okazujące jak wysoki stopień ciepła
człowiek znieść może. (Tamże, 1828. Um. i Szt. III,
str. 233).
O uśpieniu i marzeniach sennych. (Tamże, 1830.

Histor. i liter. X, str. 144).
Kuszelewski Samuel (ob. str. 257), poto-

mek rodziny żydowskićj od dawna na Li-
twie osiadłój, do nauk lekarskich przykła-
dał się w Wilnie, i tam w r. 1824 stopień
doktora uzyskał, wykonawstwem lekar-
skióm zajmował się w Mirze i w Nieświe-
żu, gdzie się cieszył wielkióm uznaniem
jako zdolny i sumienny lekarz.

Kutzner E., lekarz spółczesny w W. Ks.
Poznańskićm.
Ueber retroversio und retrofliexio uteri gravidi.

Breslau, 1872, w 8-ce. Diss. inaug.
Kwaśnieki August (ob. str. 258).
Zjazd lekarzy i przyrodników polskich w Poznaniu.

(Przegl. lek., 1884, str. 348, 859, 374, 386, 414, 426,
450, 463).

Kwiatkowski Jan Feliks (ob. str. 259), ro-
dem z Litwy, na nauki lekarskie uczęszczał
w Wilnie na koszt rządu, jako wychowa-
niec Instytutu lekarskiego, otrzymawszy
w r. 1815 stopień doktora wstąpił do słuź-
by rządowćj, mieszkał w Żytomierzu.

Kwieciński Maciej Zygmunt (ob. str. 259).
z Oświęcimia,
Prąd przerywany w moczeniu dzieci noenóm. (Przegl.

lek., 1883, Nr. 16).
Kwestya założenia w Warszawie pracowni far-

maceutycznćj zjednoczonych aptekarzy. (Medycyna,
1884, Nr. 12).

Lachman Józef, stopień doktorski otrzy-
mał w Gryfii r. 1761, wykonawstwem le-
karskićóm trudnił się na Litwie, głównie
w Wilnie.
De vigore sanitatis motu tonieo sustinendo et robo-

re artuum ligamentorum firmitate eonservando. Gry-
|. 1761, typis A. F. Roesenii, w 4-ce,

str. 19.3
* Lambl Wilhelm Duszan, spółczesny pro-

fesor uniwersytetu warszawskiego.
Haematografia kliniczna (Badania krwi ludzkićj

pod względem klinicznym). (Gaz. lek., 1881,Nr. 23).
Landowski Edward, ur. 14 października

1839 r. w Wilnie; nauki średnie pobierał
w Łęczycy i Lublinie, do medycyny przy-
kładał się początkowo w Wrocławiu, na-
stępnie w świeżo otworzonćj medyko-chi-
rurgicznój akademii w Warszawie. Wypad-
ki krajowe r. 1863, w których czynny brał
udział, przerwały mu bieg nauk; zniewolo-
ny do wyjazdu za granieę, w Ziirichu zapi-
sał się na wydział lekarski tamtejszego
uniwersytetu, wkrótce jednakżę przeniósł

39
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się do Montpellier, gdzie ostatecznie r. 1866
stopień doktora medycyny osiągnął. Wy-

konawstwo lekarskie rozpoczął w miaste-

czku Sumaine, w południowój Francyi,

zkąd po kilku latach wyjechał do Paryża.

Za zasługi jakie oddał Francyi w czasie

wojny i oblężenia Paryża, otrzymał tytuł

iprawa obywatela franeuzkiego. Za jego

to głównie staraniem i pod jego kierun-

kiem urządzony został oddział dla antropo-

logii polskićj, na wystawie powszechnój

paryzkićj r. 1878. Około r. 1879 przeniósł

się IL. na stały pobyt do Algieru, powziąw-

szy zamiar założenia w tym kraju stacyi

zimowój dla chorych i przychodzących do

zdrowia i poświęcając urzeczywistnieniu
tój myśli cały swój czas i zasoby pieniężne

zdołał w krótkim stosunkowo czasie urzą-

dzić i otworzyć wyżój wymieniony zakład,
w pięknój miejscowości Algieru, zwanćj

Mustapha supórieur — i właśnie w chwili,

kiedy zaprowadził wszelkie możliwe ulep-

szenia i mógł się spodziewać świetnego po-

wodzenia, śmierć przerwała pasmo jego ży-

cia, zgasł po kilkodniowćj chorobie 7 listo-

pada 1882 r. Następujące towarzystwa za-

liczyły go do swego grona, jakoto: Sociótó

de thórapeutique, Sociótó de Módecine pu-

blique et d'Hygiene professionelle, Sociótć

d'Anthropologie; r. 1879 mianowany został
„Officier de rAcademie'.

- Esgai sur la blenorrhagie uróthrale chez Fhomme.
Montpellier, 1867. These.

De Fhyperómie rósultant de la paralysie du vaso-

moteur (1866).
Du koumys et de son róle thórapeutique. (Journ.

de Therap., 1874, Nr. 14, etr. 251, Nr. 16, str. 601,
Nr. 17, str. 641, Nr. 18, str. 681). Ę

Quelques considórations sur le koumys. Extrait de
koumys, et autres produits de la fermentation lacto-
aleoolique. (Tamże, 1875, Nr. 16, str. 617, Nr. 18,
str, 697,5Nr. 19, str. 745).

D'Algórie au point de vue elimato-thórapique dans
"les affections consomptives. (Tamże, 1876, Nr. 17—
20, 1877, Nr. 1, 3, 5,8, 12).

"Toż, w. os. odb. Paris, impr. Dupout, 1876. w 8-ce,
str. 73.
Traitement de la vaginite aiguć (1877).
De Faction du froid sur le eoeuxr (1878).

Ń s climat de FAlgórie. Journ. de thórap., 1878,
Bad
Sur Faeclimatement en Algórie. (Assotiation fran-

qaise pour Favancement des sciences. Uongrós de
Paris, 1878). Pawis impr. Ohaux et Comp., 1879,
w 8-ce, str. 7.

Contribution 4 Fótude du climat algórien.
de thórap., 1879, Nr. 14).

Toż, w osobn. odb. Paris, lib. G. Masson, impr. Du-
pont, 1879, w 8-ce, str. 24, z ryciną.
Des populations de la Galicie au point de vue era-

niometrique d'aprós les documents recueillis par le
prof. Kopernieki.
Des moyens hygieniques facilitant !aclimatement

des europóens en Algórie. ;
Du eroisement des races, comme moyen d'acelima-

tement en Algórie.

(Journ.

Landowski—Lesser.

De Taction hygiothórapique du climat d'Alger et

quelques considórations sur la creation d'un sanato-

rium en Algórie.
De la prophylaxie de la tubereulose.

Landowski Paweł, brat poprzedzającego,

ur. w Kęczycy 4 czerwca 1843 r. Do gi-
mnazyum uczęszczał w Lublinie i Warsza-

wie; nauki lekarskie rozpoczął r. 1859
w akademii medyko-chirurgicznój warsz.

R. 1864 zesłany na Syberyę pozostawał

tam do r. 1874, w którym uszedłszy za gra-

nieę, przybył do Paryża i poświęcił się dal-

szym studyom medycznym. Stopniem do-
ktora medycy uwieńczony został w Mont-
pellier, dokąd się udał w celu korzystania

z wykładów znakomitego prof. Qourty'ego.

Następnie powrócił do Paryża, gdzie pozo-
staje do obeenćj chwili i gdzie wyrobił so-
bie wzięcie i znaczną praktykę. Jest on je-
dnym z głównych redaktorów: „Journal
de thórapeutique*.
De qnelques anomalies dans le formes dęs orifices

utórins et de leur influence sur les maladies de T'utć-
rus. (Journ. de thórapeut., 1880, 19).
Du chanere infectant. (Journ. de thórapeut., 1880,

VII, 12. str. 461).
Le mólange de protoxyde d'azote et de Voxygóne

respirć sous pression eomme moyen anćsthósique.

Traitement du lupus par le raelage et les searifi-

cations.
De Fabaissement de Fhyperthermie.
Du lavage de I'estomac.
Du pemphigus et du polymorphisme dans les ma-

ladies de la peau.
Des syphilides secondaires et de leur traitement.
Des complications survenant dans la scarlatine.
De la diphtórie et de son traitement.
Etude sur les formes des orifiees utórins.
De la syphilitis vaeeinale.
De la morphiomanie et du morfinisme.

Lang Jacek (ob. str. 262), rodem z Litwy,
nauk lekarskich słuchał w Wilnie i ukoń-
czył je w r. 1812 ze stopniem doktora i ja-

ko wychowaniec Instytutu lekarskiego
wstąpił obowiązkowo do służby rządowej.

Lentzner Stanisław, rodem z gubernii gro-
dzieńskićj, do Wilna przybył jako jeden
z uczniów Gilberta, i tam w r. 1798 otrzy-
mał stopień doktora medycyny bez przed-
stawienia dysertacyi; wykonawstwem le-
karskióm zajmował się w Wilnie, gdzie też
umarł w r. 1819; od dnia I2 października
r. 1808 był członkiem czynnym Towarzy-
stwa lekarskiego wileńskiego.

Lesser Władysław (ob. str. 274).
Ueber das Verbalten des Catgut im Organismus

BBB) Heteroplastik. (Odb. z Virechow's Archiv,

Ein Kriegschirurgischer Vorschlag (odb. z Centrbl.
f. Ohir.). Berlin, 1884, w 8-ce, str. 30.
Ueber Oubitus valgus. (Virchow's Archiv, 1883,

T. XOIN).
Fiinf Jahre polikliniseher Thitigkeit, 1877—1882.

Leipzig, 1888, F. 0. W. Vogel, w 8-ce większćj, str.
VIII, 125. i
Ueber den ersten Verband auf dem Schlachtfelde.

(Langenbecka Arch., T. XXXI, 1884).



Lestenau—Liidick.

Ein Kall von Dehnung der Intereostolnerven. Ber-
lin, 1884, w 8-ce, str. 7 (os. odb. z Deutsche Med.
Wochenschrift).

Lestenau Marcin, obywatel i chirurg po-
znański na początku w. XVII.
W Aeta Advocatialia Posnaniensia wspomniany

pod r. 1608. .

Lewinsohn Wolf (Polonus).
Diss. inaug. medieo-practica exhibens Observatio-

nes nonnullas varii argumenti. Quam in alma Fride-
riciana Buetzoviensi gratios. faeultatis med. consen-
su pro gradu doctoris... d. 2 januarii 1784, publice
defendet auetor... Buetzovii ex off. Fritziana, w 4-ee,
str. 22. W rozprawie tój mieszczą'się następujące
artykuły: 1) De apoplexia serosa a retropulsa sea-
bie. 2) De eatarrho suffocativo. 8) De malo hypo-
chondriaco. 4) De ietero. 5) De vermium curatione.

Lewandowski Gustaw (ob. str. 276), ur r.
1841 w Wysoczkach w Sandomierskićm,
do szkół uczęszczał w Kielcach, nauki le-
karskie rozpoczął (1858) w Warszawie na-
stępnie udał się do Wirzburga (1861 —
1862) a powróciwszy ztamtąd złożył egza-
men lekarski w Warszawie (1864) i osiadł
początkowo w Radomiu, od lat jedenastu
stale mieszka w Wilnie.
Lewandowski Rudolf.
De pathologia et therapia gangraenae nosocomia-

lis. Halae Sax., 1866, w 8-ce. Diss. inaug.
Ein Fall von geheiltem Trismus und Tetanus.

(Bexl. klin. Wochenschr.. 1867, Nr. 45).
Ein Beitrag zur Lehre vom Hospitalbrande. (Deu-

tsche Klinik, 1868, 4 Apcil, Nr. 14 u. 11 April,
Nr. 15).

Studien iiber transportable elektrische Batterien.
(Wien. med. Presse, 1875; Nr. 29, 30, 38 — 35, 37).

Ein Fall von raffinirter Simulation. (Allgemeine
militarirztliche Zeitung, 1875).

Die Anwendung der Elektrizitit in der praktischen
Heilkunde. (Wiener Klinik, 1877. Heft 12).

Zur Casuistik der idiopatischen Gastritis phlegmo-
nosa. (Berl. klin. Wochenschr., 1879, Nr. 38).

Die Elektrotechnik in der practischen Heilkunde.
(Elektrotechnische Bibliothek, B. XVIII). Wien,
Pest und Leipzig, 1883. A. Hartleben, w 8-ce, str.
XVI, 384 z 90 rycinami w tekscie.

Lewiński J.
De diphtheritidis conjunetivae epidemia, anno

1860. Regiomonti, 1860. w 8-ee. Diss. inaug.
Lewiński L.
Ueber den chronischen Katarrh der Harnblase.

(Wien. Wochenbl., 19, 20, 1856).
Akute krebsiye Degeneration des im Leistenkanal

zuriickgebliebenen Hodens. (Tamże, 35, 1857).
Fin eingenthiimlicher Fall von Masern. (Berl. klin.

Wochenschr., 1875, 6 septemb.).
Ueber Dermatophonie. (Tamże, 1879, str. 697).
Ueber die Lihmung des M. serratus anticus major.

(Virch. Axch., LXXTV, str. 478).

Lewkowicz.
Pseudo-Megalophthalmus. (Klin. Monatsbl. f. Au-

genheilk., 1881, str. 251).
Piloearpin bei Sublatio retinae. (Tamże, 1881,

str. 247).

Liebkind (Lubodziecki) Arnold (ob. str.
279) ur. w Warszawie r. 1843, nauki gi-
mnazyalne odbywał w mieście rodzinnóm,
następnie w r. 1860. wstąpił do akademii
medyko-chirurgicznćj, stopień lekarza uzy-
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skał w Szkole Głównej r. 1866, od r. 1868—
1878 był lekarzem powiatu włoszczow-
skiego, następnie osiadł w Warszawie,
gdzie dotąd przebywa, w r. 1880 założył tu
mleczarnię leczniczą,

Lipniski B.
Ueber die Seheinreduetion bei Hernien.

1880, w 8-ce, str. 130.

Lipiński Władysław (ob. str. 280), ur.
w Krakowie d. 23 września r. 1836, do gi-
mnazyum uczęszczał w Lublinie i ukoń-
czył je w r. 1856, do nauk lekarskich przy-
kładał się w Warszawie i Szkołę Główną
ukończył w r. 1865 ze stopniem lekarza,
osiedlił się w Grójeu gdzie w r. 1867 zo-
stał lekarzem szpitala św. Piotra, w roku
następnym po złożeniu odpowiedniego egza-
menu został lekarzem powiatu Grójeckiego
ina tój posadzie do d. 13 stycznia r. 1885
pozostawał, w r. 1878 był starszym ordyna-
torem w szpitalu wojskowym czasowym
Ww >ikołajewie i w Grołcie (Chersońska
ub.).
SWa „Rys historyczno-statystycznyś szpitali
i innych zakładów dobroczynnych w Król. P. pomie-
ścił Opis szpitala św. Piotra w Grójeu.

List pewnego nauką znakomitego Męża, do tłoma-
czów książki doktorskiey Pana Tissot: pod tytułem
Rada dla pospólstwa względem zdrowia jego, po wy-
danym dziele pisany. Die 25 Jan., 1774. w 4=ce, str.
4, podpisany G. P.

_ Lobenwein Jan Andrzej (ob. str. 281).
Pamiątka życia Jakóba Briotet czytana na pu-

blieznćm posiedzeniu Ces. Uniw. Wileńskiego d. 15
Września 1819 r. przez... (Dziennik Wileński, r.
1819, II, 445).
Loewensohn Samuel, ur. d. 15 kwietnia

1814 w Mohylewie podolskim ukończyw-
szy liceum krzemienieckie udał się do Ber-
lina, gdzie od r. 1832 przykładał się do
nauk lekarskich, tamże w r. 1836 po obro-
nieniu rozprawy stopień doktora medycy-
ny otrzymał,
De methodi antiphlogisticae historia et singulis

remediis. Berolini, 1836, typis Nietackianis, w 8-ce,
str. 61 i 3 nl.

Longchamps Bronisław.
Przyczynek do kazuistyki uszkodzeń wątroby.

(Przegl. lek., 1884, Nr. 2).
RK w 08. odb. Kraków, 1884, dr. uniw., w 8-ce,

str. 7.
Lubelski Wilhelm (ob. str. 283).
De Taleoolisme en Pologne. Communieation faite

a la socićtć módieophysiologique par... Paris, 1884,
W 8-ce, str. 12 (os. odb. z Annales módieo-physiolo-
giques).
Sprawozdanie ze zjazdu hygienistów w Hadze.

Warszawa, 1884, w 8-ee, str. 6 (os. odb. z Kroniki'
lek., r. 1884).

* Liicke, profesor chirurgii w Bernie.
Nauka o guzach pod względem anatomicznym i kli-

niecznym, tłom. Wacław Mayzel. (Dodatek do kliniki,
T. III, str. 216 — 298iT. LV, str. 1 — 51). .

Liidick Antoni, rodem z Frauenburga
w Warmii.

Dorpat,

39*
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De salubritate aćris in Varmia. Regiomonti 1767,
typis Hartungianis, w 4-ce, k. nl. 2, str. 44. Diss.
inaug. dedykowana Biskupowi Ignacemu Krasi-
ckiemu.

* Liitteke.
De plica. Erfordii, 1724, w 4-ce.

ŁapczyńskiM.
Ueber das Verhalten der rothen Blutkórperchen

zu einigen Tinetionsmitteln und zur Gerbsdure.
(Wien. acad. Sitzungsber., 1873, Bd. 68, Abth. III,
str. 148). (Aus den physiolog. Institute in Gratz.).

Zur Pathologie des Blutes. (Ctbl. f. d. med. Wsceh.,
1874, Nr. 42).

. Blutkórperchen - Zahlungen bei febris recurrens.
(Tamże, 1875, Nr. 3, str. 36, Nr. 6, str. 84).

Zur Frage der Wiederbelebung erfrierender Thie-
re. (Wracz, 1880, Nr. 5 — 7).

- Łasiński Ignacy (ob. str. 287).
Ueber ein Mittel den Keuchhusten zu coupiren.

(Deutsch. med. Wochenschr., 1877, Nr. 2). —
O niedowidzeniu w skutek nadużycia tytoniu i al-

koholu. [Wykład miany na oftalm. sekcyi IV zjazdu
lek. i przyrod. polskich w Poznaniu]. (Książka jub.
prof. Szokalskiego, str. 208 — 213 z tabl.).

Ławicki Mikołaj (ob. str. 287).
O związku oseylacyi barometru z elektrycznością

atmosfery. (Dzien. Wileński, 1828, I, str. 340).
Ławrynowicz Antoni, pochodził z ekono-

mii szawelskićj, do szkół chodził w Gro-
dnie, na nauki lekarskie uczęszczał w Wil-
nie r. 1797, bronił tylko tez nie przedsta-
wiwszy dysertacji.
Łuczkiewicz Henryk (ob. str. 290).
Życiorys S$. Kośmińskiego. (Kłosy, 18838, Nr, 952).
'W sprawie zaraźliwości suchot płucnych. Rzecz

czytana na pos. Warsz. Tow. lek. (Graz. lek., 1884,
str. 188 i 204).
Toż, w os. odb. Warszawa, 1884, dr. K. Kowalew-

skiego, w 8-ce, str. 11.
O zawiłości klinicznych form chorób mózgowych.

(Medycyna, 1884, Nr. 8 — 10).
Uxrvywki hygieniczne i lekarskie. (Kłosy, 1884,

Nr. 974 i 985).

Machcewicz 1, lekarz w ordynacyi Te-
plickiej.
Przypadek opalenia twarzy, obydwóch powiek i ro-

gówek spowodowany przez wybuch materyi palnych.
(Medycyna, 1884, Nr. 45).
Machek Emanuel (ob. str. 294).
Sprawozdanie statystyczne z ruchu chorych kliniki

okulistyeznój Uniw. Jag. za lata 1877—1882, i z wy-
konanych w tym czasie operacyj. (Przegl. lek.,
1884. str. 284, 317, 385, 349, 409, 422, 485, 541, 557,
569).

Toż, w os. odb. Kraków, 1884, dr. uniw. w 8-ce,
str. 23.
O leczeniu wrzodów rogówkowych. Postępowanie

przeciwgnilne. (Książka jub. prof. Szokalskiego, str.
375 — 389).

Toż, w os. odb. Warszawa, 1884, dr. M. Ziemkie-
wicza, w 8-ce, str. 15.

Liitteke—Malinowski.

Mackiewicz Aleksander (ob. str. 295), ro-
dem z Litwy, wspomagany przez Józefa
Karczewskiego oddawał się; naukom lekar-
skim w Wilnie i ukończywszy je w ro-
ku 1830 ze stopniem doktora osiadł w Słu-
cku jako lekarz księcia Wittgensteina, pó-
źmićj był lekarzem powiatu jako też leka-
rzem gimnazyalnym i przy seminarium
uniekióm, około r. 1838 wywiezionym z0-
stał do odległych guberni Rosyi.

Mackiewicz Jan.
Hygieniezna metoda leczenia R. Trolla d-ra me-

dycyny, profesora akademii medycznóćj w Filadelfii,
i o leczeniu chorób środkami naturalnemi ezyli życio-
wemi (bez lekarstw), przez... członka wielu towa-
rzystw naukowych w kraju i zagranicą. Warszawa,
1884, dr. Fr. Czerwińskiego, w 8-ce, str. 194.

* Mackius.
De plica polonica. Halae, 1724, w %-ce. Diss.

inaug.

Madejewski T.
Die Bleichsucht. Miinchen, 1852, w 8-ce.

Mader Henryk, słynny chirurg poznański
w początku w. XVII.
W Acta Advocatialia posnaniensia wspomniany

pod r. 1620.

Magaziner.
Das metallische quecksilber als Volks- und sym-

pathetisches Heilmittel. (Med. Ztg. Russl. 17, 1852).

Majer Józef (ob. str. 297).
Trwanie życia w Glinianach obliczone przez... na

zasadzie wykazów śmiertelności sporządzonych przez
D-ra Ant. Janiszewskiego. (Zbiór wiad. do antrop.
kraj. (T. VII, dział 2).

Toż, w 08. odb. Kraków, 1883, dr. uniw., w 8-ce,
str. 24.

O pisowni ija — yja w wyrazach przyswojonych,
uwagi... ogłoszone w miejsce rękopisu dla rozdzie-
lenia pomiędzy członków Akademii. Kraków, 1884.
Autor, dr. Czasu, w 8-ce, str. 18.

Zjazd lekarsko-przyrodniczy w Poznaniu w dniu
2/5 czerwca 1884 r. (Os. odb. z Przeglądu polskiego).
Kraków, 1884. autor, dr. Czasu, w 8-cee, str. 14.

Majewski Erazm (ob. str. 300).
O wpływie nauk przyrodniczych ilekarskich na.

pokonanie przesądów ciemnoty i zniknięcie chorób
umysłowych zwanych demonicznemi. Kraków, 1882,
nakł. D-ra L. Majewskiego, w 8-ce, str. 44.

Majkowski Juljan (ob. str. 301).
Sprawozdanie lekarskie z zakładu zdrojowo-ką-

kane w Busku za rok 1883. (Medycyna, 1884,
r. 10).
Toż, w os. odb. Warszawa, 1884, dr. Ziemkiewicza

i Noakowskiego, w 8-ce, str. 8.

Makowski Samuel (ob. str. 302).
De Ephialte. Basileae 1618 typis Jo. Jae. Genothii,

W 4-0e, k. nl. 7.

Malinowski Alfons (ob. str. 304).
Użycie nitrogliceryny przy padaezce. (Gaz. lek.,

1883, Nr. 31).
Płoniea i róża jednocześnie przebiegająca u dzie-

cka. (Tamże, 1888, Nr. 32).
Błonica żołądka i wrzód żołądka okrągły przewle-

kły u dziewczynki dziesięcioletnićj. (Z warsz. szpitala
dla dzieci). (Tamże, 1883, Nr. 45).
Niedrożność jelić u dziewczynki dziesięcioletnićj.

(Tamże, 1888, Nr. 46).
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Ostre zapalenie rdzenia kręgowego w następstwie

przebytój odry (myelitis acuta). (Tamże, 1854, Nr.

15).
Zmienione położenie serca i wątroby. (Tamże,

1884, Nr. 16).
Spóźnione przyjęcie się krowianki w przebiegu

odry. (Tamże, 1884, str. 330).
Odma piersiowa prawostronna (pneumothorax)

w przebiegu kokluszu u dziecka. (Tamże, 1884,

Nr. 38).
O miejscowóm użyciu pepsyny przy błonicy. (Księ-

ga pamiątkowa prof. Hoyera, str. 221 — 234).

Prof. D-r Wisłocki (życiorys). (Tyg. ilustr., 1882).

Koch i Pasteur i ieli badania nad chorobami zaka-

źnemi. (Tamże, 1884).
O użyciu i pielęgnowaniu narządów mowy i głosu

(Tamże, 1884).
Prof. Henryk Hoyer (życiorys). (Tamże, 1884).

RA Władysław Tyrchowski (życiorys). (Tamże,

1884).
Pol. D-r Szokalski (życiorys). (Kuryer Warszaw-

ski, 1884).
Hygiena mieszkań. (Tamże, 1884).

Malkiewicz F.
Ueber die Wirkung des Alkohols, Strychnins und

Opiums auf die refiexhemmenden Mechanismen des

Frosches nach angestellen Untersuchungen (H. u. PÓS

Ztsehr. f, rat. Med., 1864, 3, Reiche XXI 8, str. 230),

Mankiewicz.
Ein Fall von Eclampsia part. mit gliieklichem Aus-

gange. (Berlin. klin. Wochenschr., 1865, Nr. 30).
Locale Behandlung der Eczeme. (Wien. med. Ztg.,

1868, Nr. 82).

Maresz Ignacy Edward (ob. str. 306), ur.
d. 26 Lipea r. 1851, nauki gimnazyalne
pobierał w Siedlcach (1862 — 69), wydział
lekarski ukończył w Warszawie r. 1874,
początkowo trudnił się wykonawstwem le-
karskióm w Lutomiersku, następnie otrzy-
mał posadę lekarza miasta w Szydłoweu
r. 1876, na którćj dotąd pozostaje, w czasie
wojny turecko-rosyjskićj był czynnym ja-
ko lekarz wojskowy.

Markiewicz Bolesław (ob. str, 306), z Ki-
szyniewa.

Białko, pepton i ptomainy. (Medycyna, 1884, Nr.
26, 27, 28).

Markiewicz Stanisław (ob. str. 306).
Z hygieny publicznój. Czy istnieje i ezóm jest

przeciążenie szkolne. (Tyg. ilustr., 1888, Nr. 31—84).

Wystawa higijeniezna w Berlinie. (Medycyna,
1883, Nr. 50, 51, 52, 1884, Nr. 1, 2,9, 12, 15, 19).

Mars Antoni (ob. str. 309), ur. d. 9 maja
1851 w Chrząstowie, do szkół uczęszczał

w Krakowie, tamże ukończył d. 18 pa-
ździernika 1875 r. uniwersytet ze stopniem
Doktora wszech nauk lekarskich; w tymże
roku wstąpił jako praktykant do kliniki
położniczój w Wiedniu, w roku następnym
objął posadę sekundaryusza przy szpitaln
dla kobiet imienia Maryi Teresy, w maju
r. 1877 został sekundaryuszem w zakładzie
położniczym we Lwowie i pozostawał na
tóm stanowisku do września r. 1878, od d.
1 października r. 1878 do końca września
1882 był asystentem przy katedrze poło-

żnictwa i chorób kobiecych w Krakowie,
od r. 1881 jest docentem Uniwersytetu Ja-
giellońskiego i wykłada położnietwo.

Martinus Grzegórz, rodem ze Szląska.
De corde problemata. In Gymnasio Dantiscano

publice disputanda praeside Joachimo Oelhafio D.

etć, ad diem X Julii. Dantisci 1610, typogr. A. Hune-
feldi, w 4-ce, k. nl. 4.

Maszkowski M.
Przypadek naturalnego doświadczalnego drażnie-

nia nerwów błędnych na szyi u człowieka. (Medy-

cyna, 1884, Nr. 43).

Matlakowski Władysław (ob. str. 310).
Z oddziału ehirurgicznego męzkiego w szpitalu

Dzieciątka Jezus. Przypadek przepukliny pachwino-

przedotrzewnój; herniotomia; wyzdrowienie. Uwagi

nad przepukliną pachwino-przedotrzewną (hernia in-

guino-properitonealis). (Gaz. lek., 1888, Nr. 39, 40).

Uderzenie pięścią w skroń. Zaniemówienie. (Tam-
że, 1883, Nr. 49). ;
Wydobycie szpilki podwójnój (od włosów) przez

rozszerzoną cewkę moczową. (Tamże, 1883, Nr. 50).

Pęknięty wianek maciezny w pochwie, zmiany
przezeń wywołane. (Tamże, 1884, Nr. 9).
Dwa przypadki wycięcia (ostektomia) kości pi-

szczelowój za pomocą osteotomu StolFa przy, zapale-

niu kości gruźliczem. (Gaz. lek., 1884, str. 145).

Ciało ruchome w jamie kolanowćj. (2 oddziału

chirurgicznego kobiecego w szpitalu Dzieciątka Je-
ZuS). (Gaz. lek., 1884, Nr. 13).

Torbiele jajnika tkwiące w więzach szerokich.

Wyłuszczenie obu torbieli (ovariotomia duplex).

Tamże, 1884, Nr. 15). ś
Edward Klink. Wspomnienie pośmiertne. (Tamże,

1884, Nr. 42).
Henryk Hoyer yciorys] (Księga pamiątkowa prof.:

Hoyera, str. |—LXXVI).
"Toż, w os. odb. Warszawa, 1884, dr. K. Kowalew-

skiego, w 4-0e, str. 76.
Toż. (Gaz. lek., 1884, Nr. 51).

Mayzel Wacław (ob. str. 311).
O karyjomitozie. (Księga pamiątkowa prof. Hoye-

ra, str. 529 — 576, 2 tabl.).

Mączewski Władysław (ob. str. 312), ur.

w Włocławku d. 1l września r. 1852 i tam-

że ukończył gimnazyum, do nauk lekar-

skich przykładał się w Warszawie, skoń-
czywszy w r. 1876 uniwersytet ze stopniem
lekarza, w czasie wojny rosyjsko-tureckićj
służył jako młodszy ordynator, a otrzy-
mawszy w r. 1879 uwolnienie od służby,

został lekarzem miejscowym przy szpitalu
Dzieciątka Jezus w Warszawie, posadę tę

zajmował przez lat trzy i pół. W kwietniu
1883 założył w Warszawie zakład szczepie-
nia ospy ochronnej, od 1 stycznia 1885 jest
wydawcą Kroniki lekarskiój.
Kilka słów o szezepieniu ospy ochronnćj. (Medy-

cyna, 1883, Nr. 36 — 38).

Mendelssohn Maurycy (ob. str. 318), ur:

w Warszawie, d. 28 lipca r. 1852 ukoń*

czywszy w r. 1869 gimnazyum w rodzin-
nóm mieście wstąpił na wydział lekarski,
który w r. 1875 ze stopniem lekarza opu-
ści. Przez czas krótki zajmował się wy-

konawstwem lekarskióm w Wiślicy w koń-

cu r. 1876 wyjechał do Paryża, gdzie się
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gorliwie oddał naukom głównie pod prze-
wodniebtwem. Marey'a i Charcot'a, w r. 1878

_ przebywał przezS miesięcy w Blidah (w Al-
giery1), w r. 1882 udał się do Petersburga
gdzie został ordynatorem oddziału chorób
nerwowych przy klinice prof. Hichwalda
oraz w szpitalu Maryjskim, zabawiwszy tam
jednak pół roku tylko znów do Paryża po-
wrócił, gdzie dotąd stale mieszka, W ro-
ku 1884 uzyskał w Dorpacie stopień do-
ktora medycyny; jest członkiem związko-
wym Tow. lek, w Warszawie, Tow. psy-
chiatrycznego w Petersburgu, Tow. fizy-
eznego i psychologicznego w Paryżu i in-
nych jeszcze Towarzystw.
O odczynie elektrycznym nerwów czuciowych skóry

przy wiądzie rdzeniowym (tabes dorsalis). (Z praco-
wni zaózch prof. Chareot'a w Salpetrióre w Pary-
żu). (Gaz. lek , 1884, str. 917).
O bezpośrednićj pobudliwości pęczków przednich

rdzenia kręgowego. (Tamże, 1884, str. 939).
Recherches sur la póriode de Fexcitation latente

chez Fhomme sain et dans les diffćrentes maladies.
(Arch. de physiol, pathol. et norm., 1880),
_ Graphische Untersuchungen iiber die Bewegung
des Gehirns beim Menschen. (St. Petersb. med. Wo-
chenschr., 1880), praca dokonana wspólnie z Ragozi-
nem.

Ueber paradoxe Muskellihmnng. (Tamże, 1881).
Prace dokonane w pracowni Marey'a:
1. Sur le tonus du muscle strić. (Oomptes-rendus

de la soe. de Biol. de Paris, 1881).
IL. Quelques recherches rólatives 4 la mócanique

du muscle. (Tamże, 1881).
II. Sur Finfluenee de Fexcitabilitó du muscle sur son

travail mócanique. (0. rendus de IAcad. des Scien-
ces, 1882).

IV. Sur quelques modifications de la courbe de se-
cousse du muscle empoisonnć par la vóratrine. (O.
rend. de la soc. de Biol., 1883).
Prace dokonane w pracowni klinicznój Charcota.
I. Recherches sur la courbe de secousse museulai-

re chez homme dans les diffórentes maladies du sy-
steme neuro-museulaire.

1-ge communication. (0. rend., de FAcad. des scien-
ces, 1888).
2-me communieation. (Tamże, 1888).
II. Sur la róaction electrique des nerfs sensitifs

chez les ataxiques. (Tamże, 1884).
III. Untersuchungen iiber die Muskelzuckung.

Dorpat, 1884. Diss. inaug., w 8-ce, str. 89.
Beitrag zur Frage nach der directen Erregbarkeit

der Vorderstrdnge des Riickenmarks. (Arch. f. Anat.
u. Physiol., 1883).

Untersuchungen iiber Reflexe. (Berichte der Akad.
der Wissensch. zu Berlin, 1884 — 1885),
Badania te dokonane zostały w pracowni fizyolo-

gicznój w Erlangen.
Prace w rękopisie gotowe do druku:
Ueber die Irritabilitiit des Riickenmarkes.
Ueber den Axialen Nervenstrom.
Recherches sur les reflexes (wspólnie z prof. Ro-

senthalem w Erlangen).

Merunowicz Józef (ob. str. 313).
miertelność w większych miastach Galicyi w ro-

ku 1882. (Przegl. lek., 1883, Nr. 38).
*.. Toż, w os. odb. Kraków, 1883, dr. uniw. w 8-ce,

str. 5i 1 tablica.

Meyer Karol Wilhelm (ob. str. 315), od r.
1817 był członkiem czynnym Tow. lek. wi-

Merunowicz—Mikucki.

leńskiego, przez pewien czas pełnił obo-
wiązki adjunkta w Wilnie, następnie w ce-
lach naukowych udał się za granicę r. 1822,
nakoniec zamieszkał w Petersburgu, gdzie
został profesorem botaniki.

Opisanie tumoru tłuszczowego (steatoma), 1818,
w 4-6e, str. 14. (Rękopis w posiadaniu Tow. lek, wi-
leńskiego).

Meyerson Samuel (ob. str. 315).
Przyczynek do instrumentologii krtaniowej. (Medy-

. cyna, 1888, Nr. 28).

Q przeszkodach przy usuwaniu rurki tracheotomi-
cznej. (Rzecz czytana na posiedzeniu Tow. lek. warsz.
d. 16 marca 1884 r.). (Tamże, 1884, Nr. 12, 13).

Toż, po niemiecku wWien. med. Presse, 1884, Nr.
27 — 30).

O niespodzianóm znajdowaniu ciał obeych w nosie
u dzieci. (Tamże, 1884, Nr. 43).
O odruchach nerwowych wywołanych przez zmiany

w muszlach nosowych. (Gaz. lek., 1884, str. 343,
368).

Polip krtaniowy po uprzednićm znieczuleniu kokai-
ną. (Tamże, 1884, Nr. 49).

Toż. Warszawa, 1884, dr. M. Ziemkiewicza, w 8-ce,
str. 5.

Toż, po niemiecku w Wien. med. Presse, 1884,
Nr. 52).

Mianowski Mikołaj (ob. str. 816). Tow.
lek. wileńskie w swych zbiorach przecho-
wuje następujące prace jego w rękopisach:
Pneumatosis ventrieuli (po polsku), 1815.
e jure gravidarum sub respeetu politieo-medieo,

181
Historia cephaleae chronicae arthriticae et plieo-

sae, 1818.
O użyteczności sztuki lekarskićej w miarę stopnia

powszechnego oświecenia. Rzecz na posiedzeniu pu-
blicznen Cesarskiego Uniw. Wileńskiego d. 15 wrze-
śnia r. b. czytana przez... (Dziennik wileński, 1818,
II, 380).

Michniewicz Felicyan (ob. str. 318), ur.
r. 1836 w kowieńskićm, do szkół uczęszczał
w Poniewieżu i Mitawie, w r. 1856 wstąpił
na wydział lekarski w Moskwie, ale już po
sześciu miesiącach przeniósł się do Dorpa-
tu, gdzie w r. 1868 stopień doktora-medy-
cyny otrzymał, obecnie jest lekarzem po-
wiatu w Pińczowie.

Michniowski (ob. str. 318).
Untersuchungen iiber den Heilungsvorgang bei

gewaltsamer Epiphysenlósung. (Petersb. med. Zeit-
schr., 1866, X, 300).

Mierzejewski Jan (ob. str. 320).
Przyczynek do nauki o alkoholizmie. (Przegl. lek.,

1884, str. 33, 38, 52, 67, 86, 99).
Toż, w os. odb. Kraków, 1884, dr. uniw. w 8-ce,

str. 44. ,

Mikucki Wincenty (ob. str. 322), ur. ro-
ku 1854 w powiecie Rosieńskim, uniwer-
sytet ukończył r. 1879 w Warszawie,'obec-
nie jest lekarzem ordynującym w oftalmi-
cznym oddziale szpitala Ujazdowskiego
w Warszawie.

Jodoform przy cierpieniach łącznicy i rogówki.
(Książka jub. prof. Szokalskiego, str. 308 — 314).



Mikulicz—Moczutkowski.

Mikulicz J. (ob. str. 322).
Dwa przypadki osteoplastycznój resekcyi stopy

według własnćj metody. (Przegl. lek., 1888, Nr. 36,

37).
Przyczynek do techniki operacyjnój i następowego

leczenia raka migdałków. (Tamże, 1888. Nr. 48, 40).

"Toż, w os. odb. Kraków, 1883, dr. uniw., w 8-ce,

str. 9.
Wgłobienie i wypadnięcie (invaginatio et prolap-

sus) jelita grubego przez kiszkę stoleową; wycięcie

kawałka jelita 76 ctm. długiego; wyleczenie. (Graz.

lek., 1883, Nr. 47, 48).
Toż, w os odb. Warszawa, 1883, w 4-0e, str. 7.

Invagination und Prolapsus des Dickdarms durch

den Mastdarm. Resection eines 76 em. langen Darm-

stiiekes. Heilung. (Wiener med. Presse, 1883. Nr. 50).

Przyczynki do chirurgii, podali prof. D-r Mikulicz

i D-x H. Schramm, asystent kliniki chirurgicznćj,

część I (z kliniki lekarskićj prof. D-ra Mikulicza

w Krakowie. Odbitka z Przeglądu lekarskiego). Kra-

« ków, 1883, dr. uniw., w 8-ce, str. 1 nl. 90.

Die Bedeutung der modernen Ohirurgie fiir den

klinischen Unterricht. Antrittsvorlesung. (Wiener

med. Wochenschr., 1882, Nr. 48).

Zweikindskopfgrosses interstitielles und orangen-

grosses subseróses Myofibrom des Uterus. Exstirpa-

tion durch die Scheide. Heilung. (Tamże, 1883, Nr.

10).
Skoliosometer, ein Apparat zur Messung der Sko-

liose. (Centralbl. f. Ohir., 1883, Nr. 20).

Ueber einen geheilten Fall von Magenresection nebst

Bemerkungen iiber ein gastroskopisches Symptom des

Magencarcinoms. (Wien. med. Wochenschr., 1883,

Nr. 23, 24).
Zur Gusgenbauerschen Operationsmethode bei fi-

brósen Nasenrachenpolypen. (Prager med. Wochen-

schr., 1883, str. 409, 410).

Zwei Falle von osteoplastischer Resection des Fus-

ses. (Tamże, Nr. 50).
Beitriige zur plastischen Chirurgie der Nase. (Arch.

Langenbecka. T. XXX, zeszyt I).

Zur Blutstillung durch Tamponade und Compres-

sion. (Tamże, T. XXXI, zeszyt III).

Ueber einige Modifieationen des antiseptischen

Verfahrens. (Tamże).

Beitriige zur Wundbehandlung. (Wien. med. Wo-

ehenschr., 1884. Nr. 35—87, 39—41, 48, 46, 47).

Zwei Operationen des Tonsillarcareinoms. Ein Bci-

trag zur Pharyngotomie. (Deutsche med. Wocheschr.,

1884, Nr. 3).

Ueber die Bedeutung der Bluttransfusion und

Kochsalzinfusion. (Wiener Klinik, 1884, VIII).

Przyczynek do nauki o leczeniu ran. (Przegl. lek.,

1884, str. 1, 36, 55, 70, 393, 411. 421, 433, 455, 558,

565).

Toż, w os. odb. Kraków, 1884, dr. uniw. w 8-06,

str. 42 i 2 nil.
O dzisiejszym stanie nauki o transfuzyi. (Tamże,

1884, str. 177, 189, 201).
Ueber Laparatomie bei Magen und Darmperfora-

tion. (Sammlung klin. Vortr. Volkmanna).

Mikulski Mikołaj Antoni, ur. d. 10 maja
1834 r. w Wołodarce na Ukrainie, do szkół

uczęszczał w Winnicy i Białejcerkwi; w r.

1852 zapisał się na wydział lekarski uni-

wersytetu kijowskiego i ukończył go w r.

1857 otrzymawszy stopień lekarza (©um exi-

mia laude), w r. 1858 objął kierownictwo

szpitala dla włościan w Pobereżu, od r. 1860

jest lekarzem fabrycznym i szpitalnym
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w Czarnominie, oraz konsultantem hono-

rowym kolei południowo-zachodnićj.
O ieczenii sibirskoj jazwy (Pustula maligna) eho-

łodnoju wodoju. (Drach zdrawia, 1859).

Milliot Benjamin (ob. str. 824) obecnie
zamieszkał w Algieryi w okolicy miasta

Bona.
Opyt wozrożdienija normalnago chrustalika u nie-

kotorych żiwotnych poślje udalienija jego łoskutnym

sieczenijem. Petersburg, 1868, w Śce, tr. 50, 1 tabl.

Minkiewicz Jan (ob. str. 325) w latach
1859 — 1862 na koszt rządu odbył podróż

naukową po Europie i zwiedzał najznako-

mitsze kliniki chirurgiczne w Niemczech,

Austryi, Francyi, Włoszech i Anglii, w ro-

ku 1873 przez rząd był delegowanym na

wystawę do Wiednia, W r. 1868 został

członkiem-doradcą Rady zarządu medycz-

nego cywilnego na Kaukazie; w r. 1878 zaś

naznaczono go z wyboru członkiem hono-

rowym „Wojenno - medycznego uczonego

komitetu*. Po zniesieniu posady naczelne-

go chirurga armii kaukazkićj w r. 1883

otrzymał z tój posady dymisyę, obecnie

mieszka w Tyflisie, gdzie jest Prezesem

tamtejszego towarzystwa lekarskiego, do

pomyślnego rozwoju którego sam sięwiel-

ce przyczynił.

Misiewicz Michał.
Rozpoznawanie i leczenie zapaleń cewki męzkićj

i pęcherza moczowego. (Z oddziału poliklinicznego

prof. R. Ultzmana w Wiedniu. (Medycyna, 1883,

Nr. 44—49).

Moczutkowski Józef (ob. str. 331), ur. na

Podolu d. 7 marca r. 1845, do gimnazyum

uczęszczał w Kijowie i tamże skończył wy-

dział lekarski r. 1869 ze stopniem lekarza,

po złożeniu następnie egzaminu r. 1870

i obronieniu rozprawy (Matierijały dlja pa-

tołogii i tierapii wozwratnago tifa) otrzy-

mał w r. 1876 stopień doktora medycyny.

Osiadłszy r. 1870 w Odesie został ordyna-

torem w szpitalu miejskim, od r. 1877 jest

prezesem Towarzystwa balneologicznego

w r. 1880, w Odessie został zamianowanym.

prywatnym docentem kliniki chorób we-

wnętrznych. W r. 1878 powoływano go na

katedrę patologii doświadezalnój do Krako-

wa lecz z powodu spraw rodzinnych nie

mógł przyjąć tego zaszczytnego obowiązku.

Matieriały k izuczeniju wraczebnoj storony Odies-

skich limanow. Sobrany na Chodżibiejskom Limanu.

Tierapiewtiezeskaja czast”. Odiessa, 1876. M. J. Go-

rodlieckij i Komp., w 8-ce, str. 106, 1 k. nl. i1 tabl.

litogr.
Toż, Fiziołogiczeskaja czast'. Odiessa, 1883, P. A.

Zielenyj, w 8-ce, str. 62.
Rieflieksomietr. (Wracz, 1880, Nr. 6). 1

Nabliudienija nad wozwratnym —tifom. (Tamże,

1880, Nr. 19). i
Gipnoticzeskije opyty (wspólnie z B. A. Oksem).

Odiessa, 1881 w 8-ce. Ł. Danikan, w 8-ce, str. 22.

(Os. odb. z „IV wypusk trudow wraczej Odiesskoj

gor. Bolnicy, 1881 g.).
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O kliniczeskom primienienii pniewmatomietrii.
Odiessa, 1881, Ł. Danikan, w 8-ce, str. 16. (Os. odb.
z „IY wypusk trudow wraczej Od. gor. Bol., 1681 g.).

Paralicz dwiżenija prawoj wierchniej koniecznośti,
atrofia jeja mysze s zamiedlienijem rosta kostiej,
e a str. 7 i tabl. litogr. (Trudy wraczej Od. g.

0L.).
Ostryj woschodiaszczyj paralicz, w 8-ce, str. 10.

(Tamże).

Prakticzeskija nabljudienija nad diejstwijem salici-
łowokisłago natra i saliciłowoj kisłoty. (Tamże).

Primienienije podwiesziwanija bolnych k lieczeniju
niekotorych razstrojstw spinnago mozga. S. Pietier-

__ burg, 1883. Trej, w 8-ce, str. 26. (Os. odb. z Wracza).

Modrzejewski Edmund (ob. str. 331).
O sztucznój błonie bębenkowćj i jój zastosowaniu.

(Gaz. lek., 1884, Nr. 14, 15).
Wyniki badań narządów słuchowych u 234 głucho-

epnf | (Księga pamiątkowa prof. Hoyera, str.
9 — 56).

Moes-Oskragiełło, nie lekarz.
Nauka o zdrowiu, jego zachowaniu i przywraca-

niu. Nauka leczenia jako umiejętność oparta na pod-
stawie przyrodzonćj w przeciwieństwie do sztuki le-
karskićj czyli medycyny. Warszawa, 1884, dr. J.
Ungra, w 8-ee, str. 90.

* Móbius.
Osłabienie nerwów, streścił D-r Ludwik Wolberg.

(Przegl. tygodniowy, 1883, Dodatek miesięczny, 4, 5).

* Montisrosiano Wilhelm, hrabia, rodem
Szkot.
De dentibus problemata in Gymnasio Dantiseano

publice disputanda.. die VIII Decembris. Dantisci,
1607. Vid. G. Guilmothani, w 4-ce, k. nl. 4.

Morawski Stanisław (ob. str. 384) do
nauk lekarskich przykładał się w Wilnie
i uzyskawszy r. 1828 dyplom doktora me-
dycyny osiadł w Kownie jako lekarz-prak-
tyk, późnićj zamieszkał w majętności swój
Ustronie (powiat Trocki) i tam w paździer-
niku r. 1858 życia dokonał.
Zasady fizyognomistyki kobiet cywilizowanych pol-

skich. (Rękopis bibl. Tow. lek, w Wilnie).

Moszyński Juljan Albin (ob. str. 335).
Orehitis utriusque testiculi quorum alter induratug

alter absque induratione phlogosi detentus, in subje-
cto blennorrhoea laborante, per compressionem sana-
tus, 1842, w 4-ce, str. 22. (Rękopis bibl. Tow. lek.
w Wilnie).

Nanumowicz Izydor (ob. str. 340), rodem
z Litwy, do nauk lekarskich przykładał się
w Wilnie i tamże w r. 1826 stopień dokto-
ra otrzymawszy osiedlił się w Grodnie.

- Zajmował się gorliwie wodami druskieni-
ckiemi i badał ich własności lecznicze,
umarł w Grodnie około r. 1860.

Nahumowicz Leon Kazimierz (ob. str.
340), rodem z Mohilewa, na uniwersytet
uczęszczał w Wilnie, w r. 1812 został do-
ktorem medycyny i wstąpił jako lekarz do
wojska rosyjskiego, około r. 1844 mieszkał

Modrzejewski—Neugehauer.

w Petersburgu, od r. 1821 był członkiem
-.ezynnym Tow. lek, w Wilnie.

Adnotationes de scarlatina, 1821. (Rękopis bibl,
Tow. lek, w Wilnie).

Nathan Samuel, w r. 1798 w Szkole Głó-
wnój litewskićj otrzymał dyplom doktorski
po obronieniu tez przez wydział lekarski
zatwierdzonych.
Naumannus Henryk, Mackowiensis Polo-

nus.

De febri intermittente inflammatoria s. sthenica.
Franeofurti ad Viadrum, 1809, e typ. Apitziano,
w 8-ce, k. nl., 3 str. 7 — 48. Diss. inaug. dedykowa-
na Ks. Antoniemu Radziwiłłowi.

Nencki Leon (ob. str. 346).
Projekt regulaminu żywienia w szpitalach war-

szawskich. (Gaz. lek., 1854, Nr. 10, 52).
Woda studzienna szpitali warszawskich. Praea

dokonana wspólnie z P. Rakowskim. (Tamże, 1884,
Nr. 45).
Torf Otwocki jako srodek odwaniający, pochłania-

jący gazy i dezynfekcyjny. (Księga pamiątkowa prof.
Hoyera, str. 345 — 356).
Przystępny sposób oceniania czy woda studzienna

może być używaną za napój. (Pam. Tow. lek. warsz.,
T. LXXX, 1884, str. 536 — 542). Praca dokonana.
wspólnie z P. Rakowskim. :

Nencki Marceli (ob. str. 345).
Poszukiwania nad barwnikiem krwi.

1884, Nr. 35 — 37).
O chemicznym składzie laseczników karbunkuło-

wych. (Tamże, 1884, Nr. 34).

Neufeld Jakób (ob. str. 347).
Antipiryna, nowy lek przeciwgorączkowy.

lek., 1884, str. 764). ć

Neugebauer Ludwik Adolf (ob. str. 347).
O driewnich chirurgiczeskieh i giniatriczeskich in-

strumientach najdiennych w razwalinach Rimskich
gorodow Pompiei i Gierkułanuma. (Warsz. uniw.
izwiestija, 1884, Nr. 1, str. 1—32, Nr. 3, str. 33—48,
Nr. 4, str. 49 — 120, Nr. 5, str. 121 — 164).

Toż, w os. odb. Warszawa, 1884, dr. K. Kowalew-
skiego, w 8-ce, str. 164, 90 drzeworytów.
Wrodzone przemieszczenie trzewiów. (Pam. tow.

lek., T. LXXX, 1884, str. 392).
Ueber die Pincetten der alten Voelker. (Correspon-

denzblatt d. deutschen Gresellsch. f. Anthrop. Ethnol.
u. Urgesch., 1884, str. 189 — 195.

Toż, w os. odb. Miinchen, 1884, w 4-ce, str. 7,

Neugebauer Franciszek Ludwik (ob. str.
351), od r. 1884 trudni się wykonawstwem.
lekarskióm w Warszawie, jest asystentem
nadetatowym. kliniki położniezćj.

Qontribution 4 la pathogónie et au diagnostic du
bassin vicić par le glissement vertóbral. (Annales
de Grynócol., 1884, Fevrier). :

Toż, w os. odb. Paris, w 8-ce, str. 24.
Ein neuer Beitrag zur Casuistik und Aetiologie der

Spondylolisthesis. (Arch. f. Gynik. T. XXIL, str.
347 — 467).

Toż, w os. odb., str. 61. j
Toż, w tłómaczeniu angielskićm D-ra F. Barnes.

(New Sydenham Society*s Year-book).
Note sur le spóculum bivalve, Pócarteur vaginal

4 trois branches pour les opórations des fistules uri-
naires et quelques autres appareils et instruments
de chirurgie gyniatrique du D-r Louis-Adolphe Neu-
gebauer de Varsovie. (Annales de Grynścol., 1884,
Avril et Mai).

Toż, w os. odb. Paris, 114, w 8-ce, str. 66.

(Gaz. lek.,

(Gaz.



Neuman—Orłowski.

Neuer Beitrag zur Aetiologie und Casuistik der
Spondylolisthesis. (Arch. f. Gynaecol., T. XXV, ze-
szyt 2). i

"Toż, w os. odb. Leipzig, 1885, w 8-0e, str. 72.

Neuman Leonard.
K gistołogii strojenija kostnago mozga. Warsza-

wa, 1882, w 8-ce, str. 65, tabl. litogr. Diss. inaug.
Nieszczotta B, weterynarz w W. Ks. Po-

znańskićm.
Zapalenle śledziony, napisał... weterynarz. Poznań,

1882, J. Leitgeber, w 8-ce, str. 32.
Choroba łubinowa. Poznań, 1884. J. Leitgeber,

Ww 8-ce, SONDY 24
Niszkowski Jan Fryderyk (ob. str. 354).
Observatio de hernia thoracica, 1816. (Rękopis

bibl. Tow. lek. w Wilnie).

Noskowski Łada.
Etude sur Farsenie et en partieulier sur la valeur

de ses próparations facilement solubles dans le trai-
tement próservatif et curatif des malades tuberculeux,
par... ancien próparateur de chimie 4 la facultć des
A de Dijon. Lyon, 1884, Pitrat ainó, w 8-ce.
str. 148.

* Nussbaum ]. N., profesor w Monachium.
Apteczka domowa, przekład z niemieckiego po-

dług najnowszego wydania z upoważnienia autora
dokonany. Warszawa, 1884. 'T. Paprocki i S-ka,
w 8-ce, Str. 1 nl. 91iIV.

Nussbaum Józef, przyrodnik spółczesny
w Warszawie.
Przyczyny powstawania różnych płci u człowieka

i zwierząt, wykład popularny przedstawił... kand.
nauk przyr. Warszawa, 1884. Lesman i Swiszezow-
ski, dr. I. Fischera w Krakowie, w 8-ce, str. 27.

Nussbaum Henryk (ob. str. 359).
Poszukiwania nad oddziaływaniem gruczołu trzust-

kowego na niektóre trucizny. (Księga pamiątkowa
prof. Hoyera, str. 507 — 520). ;

Obaliński Alfred (ob. str. 360).
W sprawie chirurgicznego leczenia wola.

cyna, 1884, Nr. 5).
Nowsze wskazania do uretrotomii zewnętrznćj.

Wykład miany na IV zjeździe lekarzy i przyrodni-
ków polskich w Poznaniu. (Przegl. lek., 1884, str.
338, 351).
Toż, w os. odb. Kraków, 1884, dr. uniw., w 8-ce

str. 9.
Sześć laparatomij wykonanych z powodu niedro-

źżności jelit. (Tamże, 1884, str. 641, 653).
Obowiązki lekarzy miejskich w Warszawie. (Me-

dycyna, 1883, Nr. 4). >

Oczapowski Jan (ob. str. 362).
Opisanie gorączki zaraźliwój paniącćj w pułkach

kawaleryi gwardyi rosyjskićj, 1026, w 4-ce, str. 40.
(Rękopis bibl. Tow. lek. w Wilnie).

dezwa Warszawskiego Towarzystwa Lekarskie-
go do wszystkich lekarzy w kraju praktykujących
w przedmiocie wyjaśnienia kwestyi zaraźliwości su-
chot. Warszawa, 1884, dr. K. Kowalewskiego,
w 8-ce, Str. 2. :

O0ehme Fryderyk Teodor (ob. str. 368),
doktór filozofii i medycyny uniwersytetu

(Medy-

lipskiego, lekarz nadworny królewski przy-
był na Litwę z Drezna i w Nieświeżu przez

617

długi czas zajmował się wykonawstwem
lekarskióm, w r. 1803 po obronie tez otrzy-

mał od Szkoły Głównój litewskićj potwier-
dzenie stopnia doktora medycyny, była to
ostatnia promocya w tój szkole.

"Theses medico-practicae. Vilnae s. a. Typ. Acad.
fol. 2 karty. 3

Oettinger Józef, ob. str. 364 gdzie w ży-
ciorysie mylnie podano iż został „„obranym**
a winno być ,„poleconym'* przez współoby-

wateli do pierwszćj wiedeńskiój Rady Pań-

stwa, gdyż rzeczywiście nie był obranym
mimo polecenia.

Okniński Franciszek, weterynarz spółcze-
sny.
Mały podręcznik weterynaryi popularnćj, zawiera-

jący Sposoby niesienia pomocy chorym zwierzętom.

Warszawa, 1885, T. Paprocki i Sp. w 16-ce, str. 48.

z Olkusza Jan (ob. str. 366). j
Tractatus de regimine pestilentiali Magistri Jo-

hannis Illeus. Collegiati et in medicinis lieentiati.

Rękopis na papierze z r. 1464 obejmujący 13 str.
drobnóm pismem. (Bibl. hr. Ord. Zamoyskiego w War-
szawie, ręk. Nr. 631, w 4-ce).

Olszewski Karol (ob. str. 367). AZ
Rozbiór chemiezny wody siarezanój swoszowickićj

ze zdroju Głównego i zdroju Napoleona. Kraków,
1884, dr. uniw., w 8-ee, str. 19. ;

Rozbiór chemiczny wody rabczańskićj ze zdroju
Kazimierza. Kraków, 1884, dr. uniw., w 8-ce, str. 3.

Rozbiór chemiczny soli rabezańskićj. Kraków,
1884, dr. uniw., w 8-ee, str. 11.

Ołtuszewski Władysław (ob. str. 367), ur.
w Lublinie d. 10 stycznia 1858 r., gimna-
zyum ukończył w Warszawie roku 1872
i wstąpił na wydział lekarski w tómże mie-
ście, ukończył go w r. 1878, i zaraz został
asystentem przy klinice terapeutycznój
w szpitalu św. Ducha, na którój to posa-
dzie pozostawał do majź r. 1888. Od ro-
ku 1880 utrzymuje w Warszawie prywatny
dom zdrowia.
Przypadek ciała obcego w oskrzelach. (Gaz. lek.,

1881).

Onacewicz Antoni Hilary (ob. str. 368),
rodem z Białegostoku, naukom lekarskim
oddawał się w Akademii medyko-chirurgi-
eznój w Wilnie i w r. 1837 stopień doktora
tamże otrzymał, jako stypendysta rządowy
wstąpił do służby wojskowćj, w r. 1857 zo-
stał naczelnym lekarzem szpitala wojsko-
wego w Wilnie.

Openchowski T.
Ein Beitrag zur Lehre von den Herznervenendi-

gungen. Dorpat, 1884, Karow., w 8-ce, str. 24
z 1 tabl. Diss. inaug.

Orłowski Andrzej Jan (ob. str. 369).
Qur homines semel tantum variolis veris, et mor-

billis eorripiantur. Regiomonti, 1760, litteris Har-
tungianis, w 4-ce, 1 k. nl. str, 35 i k. nl. 2. Diss.
inaug.

Orłowski Antoni (ob. str. 369).
Zastąpienie siarkowodoru w ogólnym biegu r0z-

bioru jakościowego, podsiarkanem amonowym. (Wiad.
farmac., 1883, Nr. 3).
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Orzechowski Ignacy (ob. str. 371), syn
- włościanina ze Szczors majętności Adama
Chreptowicza, który pozwolił mu się kształ-
cić nie uwalniając go jednakże z poddań-
stwa. Zostawszy lekarzem O. wykupił
siebie i całą swą rodzinę, wykonawstwem
lekarskióm zajmował się w. Nowogródku,
gdzie zyskał sobie wielką sławę i znaczny
majątek, Stopień doktora medycyny otrzy-
mał w Wilnie r. 1830.

Ostrowski Władysław (ob. str. 372).
O mowie, słuchu głuchoniemych i ich kształceniu.

(Pamiętnik Inst. warsz. głuchoniemych i ociemnia-
lyeh, 1877). 8
Wady obecnego sanitarnego stanu m. Płocka

iprojekt jego możliwój assenizacyi. (Korespondent
płocki, Nr. 25 — 31).
Od lat 10 pomieszcza w Dniewn. pł. gub, miesięcz-

ne sprawozdania o stanie zdrowotności guberni pło-
ckićj.

P acanowski Henryk (ob. str. 374).
Kwas diazobenzolsulfonowy jako odczynnik na

aoi w moczu. (Gaz. lek., 1884, Nr. 19, str. 372—
O).

Rozwój łożyska u niektórych zwierząt. Lwów,
1884, I związk. dr., w 8-ce, str. 41. (Os. odb. z Ko-
SMOSU).

Palczewski Tymoleon (ob. str. 374), ur.
w r. 1798 do nauk lekarskich przykładał
się w Wilnie, gdzie w r. 1815 stopień do-
ktora uzyskał, tamże się też osiedlił po-
święcająć się przeważnie chirurgii, następ-
nie został członkiem-akuszerem Urzędu le-
karskiego w Wilnie, od r. 1829 był człon-
kiem czynnym Tow. lekarsk, wileńskiego,
umarł w Petersburgu w r. 1831 zapadłszy
na cholerę. Kilka prac jego rękopiśmien-
nych przechowuje archiwum Tow. lekarsk.
w Wilnie.

Pamiątka z IV zjazdu lekarzy i przyrodników
w Poznaniu dla braci Czechów. Poznań, 1884, nakł.
biura zjazdu, dr. J. I. Kraszewskiego (W. Łebiński),
w 8-ce, str 16.

Pamiętnik towarzystwa lekarskiego warszawskie-
go (ob. str. 375). T. LXXX, 1884. Warszawa, dr. K.
Kowalewskiego, w 8-ce, str. V, VII, 600 i 8 tabl. lit.

Panieński W.
Die Behandlung der Placenta praevia. Berlin,

1882, dr. A. Haaek, w 8-ce, str. 30. Diss. inaug.

* Panormow Aleksy.
Wpływ soli potasowych na tkankę mięśniową.

(Gaz. lek.. 1882).
"Toż, w os. odb. Warszawa, 1882, dr. K. Kowalew-

skiego, w 8-ce, str. 12. -

Papenguth Krzysztof, ur. d. 18 paździer-
nika 1785 w Aklizenii w Kurlandyi, ojciec
jego był konsyliarzem dworu królewskiego
polskiego, nauki gimnazyalne ukończył
w Mitawie i poświęcił się zawodowi apte-
karskiemu, w r. 1807 złożył w Petersburgu

Orzechowski—Piotrowski.

egzamen na magistra farmacyi, aptekar-
sbwem trudnił się w Grodniei Swisłoczy,
sprzykrzywszy je sobie rozpoczął nauki
lekarskie w Petersburgu, a ukończył je
w Wrocławiu, gdzie w r. 1818 stopień do-
ktora medycyny osiągnął.
De vi dynamiea, quam exercent in organismum

humanum res externae tribus naturae regnis enatae.
Vratislaviae, 1818, w 4-ce, str. 44. Diss. inaug.

Pawiński Józef (ob. str. 378).
O szmerach sercowych słyszalnych z odległości.

(Księga pamiątkowa prof. Hoyera, str. 230—248).

Pawlicki Teodor (ob. str. 379).
Przyczynek do leczenia przepuklin.

1884, str. 129).
Pawłowski Wojciech (ob. str. 379), zmarł

d. 2 czerwca r. 1885 w Pułtusku.
Pelikan Wacław (ob. str. 380).
Zagajenie posiedzenia publicznego Cesarskiego

Uniw. wileńskiego dnia 30 czerwea 1825 r. przez
sprawującego obowiązki Rektora... (Dzien. wileński,
1825, II, 213.

Peretz, lekarz spółczesny w Grodnie.
Przypadek powikłania potyfusowego w postaci

zatoru żyły udowój wewnętrznój [thrombosis maran-
tiea venae saphenae magnae]. (Gaz. lek. 1884, str.
212).

Peszke Józef (ob. str. 382).
Jak po polsku syphilis mianować należy. (Księga

pamiątkowa prof. Hoyera, str. 577 — 610).
Toż, w os. odb. Warszawa, 1884, dr. K. Kowalew-

skiego, w 4-ce, str. 32.

* Pettenkofer, profesor w Monachium.
O niebezpieczeństwie cholery. (Gaz. warszawska,

1888, Nr. 163).

Piaszczyński ]., asystent warszawskićj
kliniki oftalmicznej.
Przypadek zapalenia rogówki, uleczony maścią

z metalicznój rtęci, (Książka jub. prof. Szokalskiego,
str. 388 — 340).

Piekarski M. e
Meletemata de quibusdam phaenomenis post mor-

tem in medicina forensi bene ponderandis. Petropoli,
1856, w 8-ce. Diss. inaug.

Pilawski Franciszek (ob. str. 388) woły-
nianin, przy pomocy hr. Ignacego Tyzen-
hauza ukończył w Wilnie nauki lekarskie
ze stopniem. doktora w r. 1821, następnie
osiadł w Słucku gdzie zarówno przez swe
przymioty osobiste jak i przez znajomość
sztuki lekarskićej do zasłużonego doszedł
rozgłosu, późnićj w skutek cierpień moral-
nych usunął się od praktyki i przeniósł się
do powiatu mozyrskiego gdzie nagle umarł.

Piotrowski Józet Jakób (ob. str. 389), ur.
w Warszawie, r. 1831, nauki gimnazyalne
pobierał w mieście rodzinnóm, a następnie
w Piotrkowie (od kl. 6), przez lat dwa
uczęszczałnawydział architektoniczny szko-
ły sztuk pięknych w Warszawie, poczem
udał się do Dorpatu na wydział lekarski,
gdzie w r. 1856 uzyskał stopień doktora
medycyny, rozprawa jego została wynagro-
dzoną złotym medalem, Umarł w r. 1885.

(Przegl. lek.,



Pisek--Przystański.

Pisek Wilhelm (ob. str. 390).
O nowym odczynniku białka i eukru w moczu.

(Przegl. lek., 1884, Si 155);
Piotrowski Gustaw (ob. str. 389), ur. ro-

ku 1880, do nauk lekarskich przykładał się
w Wiedniu, gdzie w r. 1856 stopień do-
ktorski otrzymał, w tymże roku poznał się
z Ozermakiem ówczesnym profesorem fi-
zyologii w 'Krakowie, z namowy tegoż
przyjął w r. 1857 posadę asystenta przy
katedrze fizyologii uniwersytetu Jagielloń-
skiego, r. 1860 został profesorem fizyologii,
był dziekanem wydziału lekarskiego oraz
rektorem uniwersytetu, zmarł po długiej
i ciężkićj chorobie d. 31 grudnia r. 1884.

Placotomus ob. Brettschneider Jan.
Podgórski A.
Sławinek jako zakład zdrojowo-leczniczy, (Gazeta

lubelska, 1884, Nr. 108 — 118).
Polak Józef (ob. str. 394).
Potrzeba zebrania danych, celem polepszenia wa-

runków zdrowia robotników. (Inż. i budown., 1888.
Dodatek dla ślusarzy, Nr. 13).

Przegląd piśmiennictwa hygienieznego. Budowni-
ctwo szpitali. (Medycyna, 1883, Nr. 30).

Z wystawy hygienicznój w Berlinie. (Inżen. i budo-
wnictwo, 1883, Nr. 16).
Międzynarodowa wystawa hygieniczna w Londy-

nie. (Graz. lek., 1884, Nr. 40 — 42, 44 — 48, 52).
O szpitalu dla suchotników w Brompton (w Londy-

nie) i o sposobie leczenia w tym zakładzie (korespon-
dencya). (Tamże, 1884, Nr. 12).

Przyczynek do statystyki ludności w Warszawie.
(Tamże, 1884, Nr. 16 z tabl.).
Międzynarodowa wystawa higieniczna w Londy-

nie. (Ateneum, 1884, listopad, str. 354 — 371).
Hygiena fabryk i rzemiosł, wskazówki praktyczne

urządzenia fabryk, pracowni, warsztatów i zabezpie-
czenia pracujących pod względem zdrowia, dla użyt-
ku przedsiębiorców, majstrów, nadzorców warszta-
towych i robotników wszelkich fachów. Warszawa,
1885, wyd. i dr. Przegl. tygod., w 8-ce, str. II, 117
1d

Polonus Salomon Isacides, syn Rabina
Izaaka ben Marei z Polski pochodzącego,
a zamieszkałego w Amsterdamie, przez
długi czas trudnił się wykonawstwem le-
karskióm w Wilnie i umarł tamże około
r. 1820.

Specimen inaugurale de semine (tytuł nie pewny),
1796, w 4-ce, str. 38 i nl. 7. Diss. inaug.

Polonus Samuel Isacides, brat poprzedza-
jącego.
De pinguedine. Harderovici, 1797, typis Everardi

» Tyhoff, w 4-ce, k. nl. 2, str. 15. Diss. inaug.

Pomierski F.
Casuistischer Beitrag zur operation Heilung des

anus praeternaturalis. Greifswald, 1882, dr. J. Abel,
w 8-ee, str. 86. Diss. inaug.
Pomoc lekarska w nocy. (Kuryer warsz., 1888,

Nr. 135, 205, Kuryer codzienny, 1888, Nr. 203).
Penikło Stanisław (ob. str. 595).
Międzynarodowy kongres lekarski w Kopenhadze.

(Przegl. lek, 1884, str. 408, 477).
Poreyanko Konstanty (ob. str, 396).
Żywot Augusta Beeu czytany na posiedzeniu pu-

blicznóm Cesarskiego Uniw. wileńskiego, dnia 30
czerwca 1825 r. (Dzien. wileński, 1825, ll, 221).
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Poznański Adolf.
Kula jako jądro kamienia moczowego. (Gaz. lek.,

1884. Nr. 44)
Rzadki przypadek powtórnćj tracheotomii z pawo-

du krupu. (Tamże, 1884, Nr. 44). ; ć
Prażmowski Adam, profesor krajowćj

szkoły rolniczej w Qzernichowie (ob. str.
399).

Historya rozwoju i morfologia prątka wąglikowe-
go, Bacillus anthracis Oohn. (Rozpr. Wydz. matem.
przyr. Akademii umiej. Kraków, 1884, Tom XII, str.
87 — 113).

Toż, w os. odb. Kraków, 1884, dr. uniw,w 8-ce,
str. 26, 1 tabl.

Projekt przepisów mających na celu ograniezenie
cholery, w razie wybuchu takowój w Warszawie
(opracowany przez Redakcyę Gaz. lek.). (Gaz. lek.,
1884, str. 519).

Przeborowski Stefan (ob. str. 400), ro-
dem z Mińska, do nauk lekarskich przykła-
dał się w Wilnie, gdzie tóż w r. 1825 sto-
pień doktora medycyny otrzymał, jako le-
karz był czynnym w Grodnie i na Białój
Rusi, zmarł w maju r. 1855 w Ozasznikach
w skutek raka gardzieli, od r. 1842 był
członkiem związkowym Tow. lekarskiego
wileńskiego i jemu swój księgozbiór zapi-
Sał.

Przykład obrzękłości arteryjnokrwistćj aorty wstę-
ującćj (aortae ascendentis), okazujący się zewnątrz

ściany piersiowćj, 1838, w 4-ce str. 16. (Rękopis
bibl. Tow. lek.w Wilnie).

Przewoski Edward (ob. str. 401).
O ukazywaniu się w moczu. kawałków zmartwia-

łój tkanki nerkowćj. (Księga pamiątkowa prof. Ho-
yera, str. 357 3 380).

Przybylski Jan Kanty (ob. str. 402).
Trzy przypadki szpary tarczy nerwujwzrokowego

[Coloboma nervi optici). (Książka jub. prof. Szokal-
skiego, str. 341 — 345).

Przybylski K. M.
Birsztany w sezonie leczniczym, 1883.

do Nr. 22 Gazetylek.. 1884).
Przybylski Waleryan, ur. w r. 1834 na

Podolu, naukigimnazyalne pobierał w Win-
nicy i Białejcerkwi, ukończywszy je r. 1852
i otrzymawszy medal srebrny za postępy
w nauee wstąpił na wydział lekarski uni-
wersytetu kijowskiego, ukończył go r. 1857
ze stopniem. lekarza (cum eximia laude),
zajmował się następnie wykonawstwem
lekarskióćm na Podolu, w Kunie i Daszowie,
gdzie zmarł przed kilku laty powszechnie
żałowany jako człowiek wielkich zdolności
i rzadkiój prawości i zacności charakteru.

Przystański Aleksander (ob.str. 403), jest
synem Stanisława b. lekarza dywizyjnego
b. wojsk polskich, r. 1858 złożył w War-
szawie egzamen na akuszera, r. 1869 zało-
żył w Warszawie wspólnie z F. J. Nowa-
kowskim pierwszą fabrykę kumysu z mle-
ka krowiego. Podezas swego pobytu w Troi-
cku pełnił w latach 1867 i 1868 obowiązki
Tekarza miasta, a w r. 1872 był naczelnym
lekarzem szpitala dla cholerycznych na

(Dodatek
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Woli pod Warszawą. Oprócz prac wymie-
nionych na str. 403, napisał jeszcze kilka
artykułów do Encyklopedyi powszechnój
S. Orgelbranda, podczas pobytu w Oren-
burskićój guberni zasilał pracami swemi
komitety statystyczne w Orenburgu i Ufie,
pisywał także do pism peryodycznych nie-
lekarskich polskich.

Puczkowski Franciszek, rodem z Białćj
Rusi, nauk lekarskich słuchał w Wilnie,
był jednym z najulubieńszych uczniów
Franka, w r. 1807 po złożeniu egzaminów
zwolnionym został od przedstawienia dy-
sertacyi i otrzymał stopień doktora medy-
eyny jako wzorowy uczeń uniwersytetu;
następnie osiedlił się w Słonimie, gdzie peł-
nił obowiązki lekarza powiatu i wielkióm
się cieszył uznaniem; od stycznia r. 1810
był członkiem Tow. lek. wileńskiego.

Puterman jakób (ob. str. 404), ur. w Za-
raościu d. 24 czerwca r. 1857, Wstąpiwszy
w r. 1868 do progimnazyum miasta rodzin-
nego ukończył je w r. 1872 następnie
uczęszczał do TI Gimnazyum w Warszawie
gdzie w r. 1676 patent dojrzałości otrzy-
mawszy zapisał się w-poczet słuchaczy me-
dycyny uniwersytetu warszawskiego, sto-
pień lekarza otrzymał w r. 1881. Wyko-
nawstwem lekarskióm trudnił się w Sero-
eku, obecnie mieszka jako lekarz w Koszy-
cach, Ę
Proba barabannoj połosti (usznaja proba) Wendt-

Wredena. Rozprawa konkursowa nagrodzona zło-
tym medalem. (Sprawozdanie z nićj ob. w „Godicznyj
akt Impieratorskago Warszawskago Uniwiersitieta
30 Awgusta 1881 goda*).
Przypadek bezmoczu (anuria) u dwudniowego

dziecka. Pęcherzyca po upływie 8 dni. (Gaz. lek.
1884, Nr. 36).

Rabbinowicz Izrael Michał (ob. str. 406).
Einleitung in die Gesetzgebung und die Medicin d.

Thalmuds. Uebers. von S. Mayer, 1883, w 8-ce.
Ramlow Karol Saladyn (ob. Ramlau str.

411), był lekarzem wojsk polskich, kawale-
rem krzyża „virtuti militari*, a następnie
lekarzem górniczym, umarł w Krakowie
w maju r. 1885.

Regulamin obowiązujący w zakładzie leczniczym
„Fiirstenhoff* w pobliżu miasteczka Kapfenberg
w Styryi, na rok 1888. Kraków, 1888, nakł. zakładu
dr. związkowa, w 16-ce, str. 8.
wa Warszawa, 1888, dr. Gaz. handl., w 16-ce,

str. 8.
Regulamin Rady zdrowia miasta Lwowa. Lwów,

1884, dr. W. Manieckiego, w 16-ce, str. 13.

Rejchman Mikołaj (ob. str. 413).
O tak zwanój niestrawności kwaśnój (dyspepsia

acid. ) przyczynek do symptomatologii chorób żołąd-
ka. (Rzecz czytana na IV zjeździe lekarzy i przyro-

Puczkowski—Rodziewicz.

rad polskich w Poznaniu. (Gaz. lek., 1884, str.

Badania nad trawieniem mleka w żołądku ludzkim,
dokonane w eelach klinicznych. (Tamże, 1884, str.
959 i 1035).

Zjazd IV lekarzy i przyrodników polskich w Po-
znaniu. (Tamże, 1884, str. 142, 251, 310, 389, 459, 473,
752) 514, 582, 549, 570, 610, 626, 648, 691, 710, 782.

DA).

Przyczynek do drobnowidzowćj morfologii kału.
(Księga pamiątkowa prof. Hoyera, str. 141 — 154,
3 tabl. chromol.).

Reichwald Teofil Wilhelm, rodem z Kur-
landyi, do nauk lekarskich przykładał się
w Wilnie i tamże w r. 1823 dyplom do-
ktorski otrzymał,
De lithotomia. Vilnae, 18238, Zawadzki, w 8-ce.

Diss. inaug.

Rejkowski Jerzy, naukom lekarskim od-
dawał się w Szkole Głównej litewskićj
i w uniwersytecie wileńskim, za szczególne
odznaczenie się w naukach otrzymał w ro-
ku 1806 nagrodę, po obronie tez, w ro-
ku 1808 otrzymał stopień doktora medycy-
ny i osiadłszy w Wilnie z wielkióm powo-
dzeniem zajmował się wykonawstwem le-
karskióm, życia dokonał w r. 1881.
Remus Jerzy Ernest, gdańszczanin, syn

Jerzego (ob. str. 415), protofizyka miasta
Gdańska.
Experimenta quaedam circa cireulationem sangui-

nis. Grottingae, 1752, typis G..L. Schulzii, w 4-ce, k.
nl. 4, str. 64. Diss. inaug.

Renacki Fr.
Sur quelques points de la syphiliographie. Stras-

bourg, 1835, w 4-ce. Diss. inaug.

Robolski Ą.
Ueber den Uebergang fremdartiger Stoffte von der

Mutter auf den Foetus mit Beriicksichtigung des
Quecksilbers. Halle, 1884, w 8-ce. Diss. inaug.

Rocznik Towarzystwa lekarskiego krakowskiego,
rok 1883, II. Kraków, 1884, dr. uniw., w 8-ce, str.
XXIV, 32, 2nl.i 7.

Rocznik medycyny krajowćój wydawany staraniem
i nakładem D-ra J. Rogowicza, rok VII, 1885. Część
I i II. Warszawa. 1885, dr. M. Ziemkiewicza,
w 16-ce, str. XIV, 291i 3 nl, 2 nl., 91, kilka arkuszy
Dziennika do notatek i str. 12 nl. (ob. str. 418).

Rodziewicz Józef, weterynarz, ur. w Wil-
nie, gdzie teź i wykształcenie swe odebrał,
przebywał od r. 1886 na służbie rządowój
w Tambowie i Niżnim-Nowgorodzie, gdzie
też i umarł r. 1872.

Miediko - topograficzeskoje opisanije Tambowskoj
gubierni. Tambow, 1844. (Praca niniejsza przez Mi-
nisteryum dóbr państwa nagrodzoną. została sre-
brnym medalem).

Opisanije priezin pojawljenija czumy rogatago skota
i sostojanija skotowodstwa w 10 siewiernych gubier-
nijach jewr. Rossii. S.-Pietierburg, 1848, (Praca na-
grodzona złotym medalem).

Opisanije priczin pojawijenija czumy rogatago sko-
ta w 9 sriednich i wostocznych gubiernijach jewr.
Rossii. S.-Pietierburg, 1849. |

Opisanije opytow priwiwanija czumy rogatago sko-
ta na ehutorie Barabon (w Biessarabii) w miestie
8 prof, Rawiczem i Untierbiergierom i wraczem
Boriljewiczem i Giessenom. S.-Pietierburg, 1856.
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Rodziewicz Henryk Bolesław, syn po-
przedzającego, ur. w Tambowie r. 1849,
w naukach lekarskich kształcił się w me-
dyko-chirurgicznój akademii w Petersbur-
gu, gdzie r. 1874 złożywszy egzamen „cum
eximia laude* otrzymał stopień lekarza; je-
szcze będąc studentem r. 1872 wybranym
został na członka Tow. antropologicznego
w Moskwie; od r. 1876 osiadł w Niżnim
Nowgorodzie, gdzie się zajmuje wykonaw-
stwem „Jekarskióm, jest stałym współpra-
eownikiem „Wraczebnych wiedomostićj*
i „Russkoj miediciny*.

Sanitarnyj oczerk niżegorodzk. jarmarka. (Wracz.
wied., 1877, Nr. 66).
Riedkij słuczaj miesiacznych ocziszczenij. (Tamże,

1878. Referat z tćj pracy umieścił Journal de móde-
cine et chir. prat., 1879, str. 166).
Ein neuer Fall von Eetopia hepatis. (S.-Petersb.

med. Wochenschr., 1879, Nr. 35).
zaś po rosyjsku w Wracz. wied., 1879, Nr. 360

i 361.
ż "SE jodoforma. (Wracz. wied., 1879, Nr.

10).

List otwarty do red. Kroniki lek. [o odwanianiu jo-
doformu]. (Kronika lek., 1880, Nr. 11).

Czetyre słuezai otrawlienija bielienoj. (Wracz.
wied., 1879, Nr. 379).

Projawlienija połowoj diejatielnosti 1140 niżegoro-

dok, giniekołogo-statisticzeskij etiud czitannyj na
VI sjezdie rus. istiestwoisp. i wraczćj w S.-Pietier-
burgie 1879 g. (Tamże, Nr. 406, 408, 409),

Tumor cerebri. (Tamże, Nr. 478 i 479).
Statistika miesiacznych ocziszezenij u żenszezin

S.-Pietierburga. (Tamże, 1881, Nr. 483, 484, 487).
O połowoj zriełosti i rodach w oczeń pozdniem wo-

zrastie. (Tamże, Nr. 493 — 495).

Pierwyj udacznyj słuczaj pierjeliwanija czełowie-

czeskoj krowi w połost' brjusziny w Rossii. (Wracz.

wied. i VII sjezd rus. istiestwoisp. i wraczej w Odies-

sie 1883 g.).
Antropołogiczeskaja ekskursija po r. Wołgie.

(Wracz. wied., 1882, Nr. 531 i nast.).
K statistikie owariotomii w Rossi. (Tamże, 1882,

Nr. 536).
O sobiranii dannych po russkoj antropołogii.

(Tamże, 1883, Nr. 506, oraz w Wiestniku sud. mied.,

1882, Nr. 2).
Sanitarnyj oczerk Łukojanowskago ujezda i epide-

mii diftierita w 1883 godu. (Russkaja mied., 1884,
Nr. 8 i nast.).
W rękopisie pozostaje: Opyt statistiki miesiacz=

nych ocziszczenii u żenszezin jewropiejskoj Rossii.

Rogoziński Józef (ob. str. 420).
Listy o zdrowiu. (Kuryer codzienny, 1883, Nr. 23).

Rolle Antoni Józef (ob. str. 422).
Opowiadania, serya czwarta. Warszawa, 1884,

Gebethner i Wolf, dr. Wł. L. Anczyca i Sp. w Kra-

kowie, w 8-ce.
T. I, str. 415, zawiera: Senatorska dola, Cham-

ska dola; Palestrant z XVII w.; Pan Balcer z Godzi-

mierza Wilda; Na szpakowym szlaku; Gospodarstwo

skarbnika cezerwonogrodzkiego w kamienieckićj wa-

rowni; Emir Rzewuski; Początek handlu polskiego na
Czarnóm morzu i żegluga po Dniestrze; Jeden ze

szczepów zasłużonego rodu. T. II, str. 408. Hrabia

Redux, Sprawa tarnowska; Nieszczęśliwy Władyka;

Z dziejów Polesia; Aleksander Weryha Darowski;

Maurycy Gosławski,
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Rosenblum Benjamin (ob. str. 425).
W zapasach z cholerą. Wspomnienia i rady czer-

pane w 46-cio-letnićj praktyce lekarskiej, napisał...

lekarz praktykujący w S.-Petersburgu. S.-Petersburg,

1884, dr. Juszezyńskiego, w 16-ce, str. 54.

Rosenthal Albert (ob. str. 426).
Przypadek wieloogniskowego rozmiękezenia mózgu

pochodzenia przymiotowego. (Spostrzeżenie ze szpitala

św. Jan Bożego). (Gaz. lek., 1884, Nr. 33).

Rosiński.
O leczeniu rozlanego zapalenia nerek ergotyną.

(Gaz. lek., 1884, Nr. 37, 38).
Rosołowski Stanisław (ob. str. 428), ur.

d. 5 lutego r. 1797 w Rożanach (gub. Grro-

dzieńska), do gimnazyum uczęszczał w Wil-

nie i ukończywszy je zapisał się w r. 1811

na wydział lekarski uniwersytetu wileń-

skiego a w r. 1818 uzyskał stopień doktora

medycyny. Już jako student zwracał na się

uwagę przez swe niezwykłe zdolności,

Frank go uważał za swego najlepszego ucz-

nia, a Groddek, L. Borowski i E. Słowa-

cki widzieli w nim młodzieńca niepospoli-

tych zdolności i gruntownćj nauki, Osiadł-

szy w Wilnie zajął się wykonawstwem. le-

karskićm i bezinteresownie, często z zapar-

ciem się siebie niósł swe usługi cierpiącym,

w czasie cholery w latach 1831 i 1848 prze-

biegał wsie i miasteczka dotknięte zarazą,

upadając nieraz sam z trudui znużenia,

a wciąż gotów na usługi chorych; po dłu-

giój i ciężkićj chorobie zmarł wWilnie

w nocy z dnia 30 na 31 sierpnia r. 1855.

Obdarzony talentem poetyckim oddawał

się literaturze nadobnój; ogłosił tłómacze-

nie urywków z Eneidy Wirgiliusza (Dzien-

nik wileński r. 1815), oraz wiele innych
poezyi w pismach peryodycznych.

Por. J. Bieliński, Bibliografia czasopism wileńskich

w Wiad. bibliograficznych. Warszawa, 1884 i 1885.

Rostafiński Józef, prof. botaniki w Kra-
kowie, nie lekarz.

Rzecz o cholerze pod względem przyrodniczym, oraz

stosunek dziennego rozwoju cholery z r. 1878 w Kra-

kowie do współczesnych opadów atmosferycznych, .

(Os. zab: z Czasu). Kraków, 1884, dr. Czasu, w 8-ce.
str. 20.

Rothe Adolf (ob. str. 428).
Paraldehyd nowy środek nasenny kojący. (Gaz.

lek., 1884, str. 217). ż
Podstawy psychiatryi tegoczesnćj. (Tamże, 1884,

str. 877, 907, 922, 944).

Rożycki L.
Der Kropf und seine Behandlung mit besonderer

Beriicksiehtigung der Exstirpation desselben. Miin-

chen, 1868, w 8-ce. Diss. inaug.

Rubistein Franciszek Ksawery (ob. str.
437).

Jeszcze kilka słów o przyczynach położeń płodu.

Odpowiedź na uwagi D-ra Ziemackiego zamieszczo-

RR N-rze 34 Przegl. lek. (Przegl. lek., 1884, str.

y

Rumszewicz Konrad (ob. str. 432).
s 0 aa Gi rażeniach rogówki. (Medycyna, 1884,

r. 42).

.
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O mięśniach śródocznych u jaszczurek i żółwi.
(Książka jub. prof. Szokalskiego, str. 144 — 157,
2 tabl. lit.).

Ruppert Henryk (ob. str. 438), ur. d. 15
stycznia 1858 r. w Tarchominie pod War-
szawą, do szkół uczęszczał w Kielcach
i ukończył je w r. 1875, w tymże roku
wstąpił na wydział lekarski uniwersytetu
warszawskiego, i ukończył go w r. 1880
otrzymawszy stopień lekarza „cum eximia
laude*, niezwłocznie został ordynatorem
nadetatowym kliniki terapeutycznćj szpi-
talnój, od stycznia r. 1884 jest ordynato-
rem. etatowym tejże kliniki.
Przypadek odmy piersiowój lewostronnój powstałćj

w następstwie przedziurawienia ściany przełyku
przez owrzodzenie rakowate. (Gaz. lek., 1884, Nr. 26,
str. 479 — 487).

Rydel L. (ob. str. 434).
Mowa rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, mia-

na podczas immatrykulacyi uczniów, d. 6 grudnia
1884 r. Kraków, 1885, dr. Czasu, w 8-ce, str. 12.
O nowym sposobie otwierania torebki podczas wy-

dobycia zaćmy. (Książka jub. prof, Szokalskiego, str.
176 — 189).

Rydygier L. (ob. str. 435).
Podręcznik chirurgii szezegółowój. Poznań, 1884,

autor, dr. J. Leitgebra, w 8-ce. Tom I, zesz. 1, str.
208, z licz. drzew. w tekście.

Rymkiewicz Feliks (ob. str. 437).
Prawidła postępowania w niebytności lekarza dla

przywrócenia do życia zmrożonych, uduszonych, ocza-
dzonych, utopionych, zabitych od piorunuiobumar-
łych od uderzenia lub spadnienia. (Dzieje Dobroczyn.,
1822, str. 988).

Sakowicz Dymitr, spólczesny lekarz woj-
skowy rosyjski w Staszowie. >
O wysokićj ostrości wzroku. (Wojenno-Mied. Żur-

nał. Luty, 1882). Ocenę podał Talko w Kron. lek.,
1882, str. 425. *

de Salsa Ludwik, był lekarzem nadwor-
nym Ks. Prymasa Adama Komorowskiego,
nagrobek jego wystawiony mu w r. 1760
przez H. Lelewela (Loelhoeffel) znajduje
się w kościele św. Stanisława w Skiernie-
wiecach.

Sawieki Antoni (ob. str. 441), rodem z Li-
twy, jako stypendysta rządowy słuchał
nauk lekarskich w Wilnie i w r. 1812 pro-
mował się do stopnia doktora, poczóm wstą-
piwszy do służby rządowój osiadł w Wiłko-
mierzu.

Sawicki Stella Jan (ob. str. 442).
Kalendarz lekarski na r. 1884. TLwów, 1884, Gu-

brynowicz i Schmidt, w 16-ce, str. IV, 228, 6 nl.
i kilka arkuszy do notatek. ą

"Toż, na r. 1885. (Tamże, 1885, w 16-ce, str. IV,
264i kilka arkuszy do notatek.

Sawicz Antoni (ob. str. 448), rodem z Li-
twy, wychowaniec Instytutu lekarskiego
w Wilnie, stopień doktora otrzymał w ro-

*

Ruppert—Seyfert.

ku 1819 i wstąpiwszy do służby rządowej
osiadł w Lidzie,

Schaitter Ignacy (ob. str. 444).
„ Przypadek przewłocznego otrucia arsenem. (Me-
dycyna, 1884, Nr. 22).
Z zakładu sądowo-lekarskiego prof. D-ra Blumen-

stoką. Kazuistyka sądowo-lekarska, VIII. Przypa-
dek usiłowanego morderstwa i samobójstwo przez
łoś) 0 powłók brzusznych. (Przegl. lek., 1884, str.

LII Zjazd berliński poświęcony medycynie we-
wnętrznój. (Tamże, 1884, str. 326, 402, 416, 441).

Scheller Aleksander (ob. str. 444).
Die Diitefik der Ziihne und der Einfluss der Nah-

rung auf die Erhaltung derselben. Braunschweig,
1870, w 8-ce. i _

Schimoszarz ob. Zimczarski.
* Schoebl J., spółczesny profesor okuli-

„styki czeskiego uniwersytetu w Pradze.
O ećvńch krewnich rohoyky. (Książka jub. prof

Szokalskiego, str. 158 — 169).

Schoenbach Karol (ob. str. 446), rodem
z Litwy, nauk lekarskich słuchał w Wilnie,-
należał do najlepszych uczniów Franka,
w r. 1806 za odznaczenie się otrzymał na-
grodę, stopień doktorski uzyskał w r. 1808
i osiadł w Szkudach na Żmudzi, umarł
tamże w r. 1815.
Schramm Hilary (ob. str. 447), —.
Przyczynki do nauki o wyłuszezeniu wola, podług

wykładu mianego na Zjeździe poznańskim. (Przegl.
lek., 1884, str. 481, 485, 505, 519, 529).

Schultz Jan, Strasburgo-Polonus, rodem
z Brodnicy nad Drwęcą w Prusach Królew-
skich.
De tuenda senum sanitate. Regiomonti, 1751,

w 4-ce, k. nl. 2, str. 24.

Ściborowski Władysław (ob. str. 449).
Trwanie życia w Krzeszowieach i okolicy na za-

sadzie wykazu zmarłych w ciągu lat pięćdziesięciu,
1834—1588. (Zbiór wiadomości do antropologii kra-
jowćj. Tom VIII, dział 2),

Toż, w os. odb. Kraków, 1884, dr. uniw. w 8-ce,
str. 12.

Seifman Piotr (ob. str. 452).
Wzmocnienie dźwięków telefonowych za pomocą

słuchawki dwuusznój stetoskopu binotycznego, Spo-
strzeżenie uczynione przez... Lwów, 1873, w 8-ce, str.
3 z ryciną. (Os. odb. z Kosmosu).

Seydler Christ. Aenotheus, Birnbaumio-
Polonus, rodem z Międzychodu w W. Ks.
Poznańskióm.

Analecta pharmacognostiea. Halae, 1815, formis
F. Grunerti filii, w 8-ee, k. nl. 1, str. 3 — 32, Diss.
inaug.

Seyfert Jędrzej (ob. str. 454), rodem z Li-
twy, do gimnazyum i na uniwersytet
uczęszczał w Wilnie, jako student odzna-
czał się pilnością i zdolnościami swemi, ze
szezególnóm zamiłowaniem uczył się chi-
rurgii, w r. 1806 otrzymał nagrodę, a w ro-
ku 1808 stopień magistra medycyny i chi-
rurgii, poczem dla dalszego ksztalcenia się
wyjechał za granicę, po dłuższym tam po-
bycie powrócił do Wilna i w dniu 27 czerw-
ca r. 1810 po obronieniu tez otrzymał sto-
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pień doktora medycyny. Osiadłszy w Wil-
nie zajmował się wykonawstwem lekar-

skióm oraz: był lekarzem zarządu poczto-

wego, od r. 1829 był Inspektorem lekar-

skim w Wilnie, następnie przeniesiono go

do Petersburga zkąd w r. 1848 jako eme-

ryt powrócił i zamieszkał w majątku swoim.

w święciańskim powiecie tam życia doko-

nał w r. 1861.

Siemaszko Aleksander (ob. str. 455), ro-

dem z Litwy ukończywszy w Wilnie nauki

ze stopniem lekarza wstąpił do służby rzą-

dowćj, stopień doktora medycyny osiągnął

w r. 1827, poczóm udał się w podróż nau-

kową do Azyi; był przyjacielem Adama

Mickiewicza, który do niego gdy się w swą

daleką podróż puszczał napisał znany

wiersz ,„Do Doktora Ń.*.

Skórkowski Antoni (ob. str. 464).
Zdrowie i moda. (Wędrowiec, 1883, Nr. 6).

Skutkach (O) lekarstw elektro-homeopatycznych

hrabiego Mattei z własnego na sobie i innych -do-

świadczenia, jako przyczynek do tego nowego Sposo-

pu leczenia, dla dobra bliźnich skreślił ksiądz M. M.

Lwów, 1884, nakł. autora, dr. E. W iniarza, w 8-0,

str. 67.

Sławinek i jego wody mineralne żelazne (ob. str.

464). (Wędrowiec, 1883, Nr. 22).

Smorczewski Konstanty, ur. w r. 1827

w Zajęcznikach w ziemi Drohickićj, pier-

wotne wychowanie odbierał w Drohiczy-

nie, gimnazyum ukończył w Białymstoku,

naukom lekarskim poświęcał się w Kijowie

(1848 — 1858), gdzie otrzymał stopień le-

karza (cum eximia laude). Przez lat dwa

był lekarzem domowym ks. Radziwiłłów
w Ołyce, poczem przeniósł się do Jędrzejo-

wa, zkąd robił wycieczki do Krakowa dla

korzystania z wykładów Dietla, w r. 1860

został lekarzem powiatu Włodawskiego,
ina tój posadzie pozostawał przez lat 18,

obecnie trudni się wykonawstwem lekar-

skióm w Białymstoku.
Uleczenie przypadłości podobnych do eholery pod-

skórnóm nastrzyknięciem Trae. opii. (Gaz. lek., 1870,

T. IX, str. 16).
Odzyskanie głosu i mowy, utraconój w skutek

przestrachu od wystrzału, przez silne kilkakrotne

w kark uderzenie. (Tamże, 1871, T. XL, str. 89).

k Śniadecki Jędrzej (ob. str. 466).
Mowa o niepewności zdań i nauk na doświadcze-

niu fundowanych przy otwarciu uauk w Szkole Głó-

wnój litewskiój z r. 1799 na r. 1800 czytana. Wilno,
1800, w 8-cee, str. 22.
Rozprawa o nowym metallu w surowćj platynie

odkrytym... czytana na publicznóm posiedzeniu Impe-

ratorskiego Uniwersytetu wileńskiego d. 28 czerwca

v. s. 1808 r. w Wilnie b. w. r., dr. i nakład J. Za-

wadzkiego, w 8-ce, str. 27.
Krótki wykład systematu Gallaz przyłączeniem

niektórych uwag nad jego nauką. (Dziennik wileński,

1805, 1, 16).
Jakóba Józefa Winterl wykład czterech pierwiast-
= nieorganieznego przyrodzenia. (Tamże, 1805,

? R
y
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Niektóre wiadomości o żółtój gorączce. (Tamże,

1805, I, 49).
O ogniu wszczynającym się w ciałach żyjących

i o ich pogorzeniu. (Tamże, 1805, I, 70).

Niektóre uwagi o krowićj ospie, a mianowicie *

o szezepieniu jój oweom. (Tamże, 1805, M1.

Uwagi o fizycznem wychowaniu dzieci. (Tamże,

1805, II, 1, 113, III, 226).
Uwagi p. Dupuytrena o niektórych gazach duszą-

cych. (Tamże, 1805, LI, 68).
O przypadkach pozornój śmierci i sposobach przy-

wracania tak obumarłych osób do życia. (Tamże,

1805, III, 487 i 1806, IV, 25).
Dodatek do nauki o pozornój śmierci. (Tamże,

1806, IV. 110).
s wyrabianiu wódki z kartofli. (Tamże, 1806, IV,

164).
Uwagi nad traktatem początkowym fizyki R. I,

Haiiy tudzież nad jego tłumaczeniem przez X. Aloize-

go Korzeniewskiego. (Tamże, 1806, LV, 267).

Postrzeżenia nader wielkiego gradu z przyłącze-

niem niektórych uwag nad jego teoryą. (Tamże,

1815, II, 100).
Objaśnienie niektórych punktów w nauce ociepli-

ku. (Tamże, 1815, II, 379).
O potrzebie połączenia nauki stosunków chemiez-

nych z teoryą rozpuszczenia. Rzecz czytana na po-

siedzeniu naukowem Imperatorskiego wileńskiego

uniw. d. 15 grudnia r. 1817. (Tamże, 1818, I, 2).

O żelazie meteorycznóm rzeczyckiem. (Tamże,

1822, I, 981).
Niektóre postrzeżenia tyczące się chorób konwul-

syjnych, biorących początek z cierpień kolumny pa-
cierzowój. (Dziennik med. chir. i farm., 1830,dr. 175).

Szezególny przypadek zatrzymania uryny (Ischu-
ria). (Tamże, str. 248).
O gorączce. (Tamże, str. 335).
Krwotoki. (Tamże, str. 589).
Tłómaczenia Teoryi jestestw organicznych:

Theorie der organischen Wesen aus dem polni-
schen iibersetzt von J. Moritz, I Theil. Kónigsberg,
1810, Unzer. w 8-ce, str. 265.

Theorie der organischen Wesen aus der polni-

schen Urschrift iibersetzt von Andreas Neubig.
Niirnberg, 1821, w 8-ce.

Theorie des 6tres organisós, renfermant les gónć-

ralitós de la vie organique, traduit du polonais par
I I. Ballord et Dessaix. Paris, 1825, w 8-ce, str. 283.

Sobolewski Romuald (ob. str. 467).
Wągrzyca. (Koresp. rolniczy, handl. i przemysł.,

1884, Nr. 21). Ś

Sochacki Maksymilian (ob. str. 468), ro-

dem z Litwy, do nauk lekarskich przykła-

dał się w Wilnie, w r. 1835 po obronieniu

rozprawy (niedrukowanćój) ,„De osse hyo-

ideo* stopień doktora medycyny otrzymał.

Po zamknięciu Akademii medycznój w Wil-

nie przez pewien czas był adjunktem prof.

Jellachicha w Kazaniu, powróciwszy do

kraju osiadł w Kownie, gdzie od r. 1848

był operatorem przy urzędzie lekarskim,

następnie mieszkał w Mohilewie, ostatecz-

nie był Inspektorem lekarskim w Witeb-

sku, gdzie też w r. 1871 życia dokonał.

Sochacki.
Poród przedwczesny, przyrośnięcie łożyska, ostre

wynieowanie i wypadnięcie macicy. (Inversio uteri

acuta cum prolapsu). Rzecz czytana na IV zjeździe

przyrodników i lekarzy polsk. w Poznaniu, (Gaz, lek.,

1884, Nr. 41, 42).
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Sokołowski Alfred (ob. str. 469).
Przypadek zwężenia krtani. (Gaz. lek., 1884, Nr.

50)

miątkowa prof. Hoyera, str. 150 — 194).

Sources minerales et ćtablissement impórial royal
des bains de Krynica. Cracovie, 1878, impr. du
„Czas*, w 12-ce, str. 22.

Sprawozdanie z czynności czasowego szpitala sta-
rozakonnych w Łodzi za rok 1883. Łódź, 1884, dr. L.
Krukowskiego, w 8-ce, str. 7.

Sprawozdanie z posiedzeń tow. lek. Kaliskiego za
rok 1883. (Gaz. lek., 1884, str. 1051), sprawozdawca
F. Drecki.

Sprawozdanie e. k. krajowćj Rady zdrowia 0 sto-
sunkach zdrowotnych w Galicyi za rok 1878, 1879,
1880. Lwów, 1882, nakł. e. k. funduszu rządowego,
dr. Wł. Łosińskiego, w 8-ce, str. 71, XL, VII.

Sprawozdanie Rady zawiadowczćj Towarzystwa
lekarzy galicyjskich za rok 1882. Lwów, 1888, dr.
Wł. Łozińskiego, w 8-ce, str. 24.

Sprawozdanie Warszawskiego szpitala dla dzieci
za rok 1882. Warszawa, 1883. dr. Wł. Szulca, w 8-ce,
str. 4.
Sprawozdanie z działalności Warszawskićj leczni-

cy dla zwierząt za pierwszy rok istnienia od 38 maja
1882 do 3 maja 1883 r. Warszawa, 1883, dr. K. Ko-
walewskiego, w 16-ce, str. 15.

Sprawozdanie z posiedzeń komisyi balneologicznj
Towarzystwa lekarskiego krakowskiego w r. 1882.
Kraków, 1883, dr. uniw , w 8-ce, str. 14.

Starkman Józef, spółczesny lekarz war-
szawski, uniwersytet ukończył w Warsza-
wie r. 1876, do r. 1880 był asystentem
przy oddziale chirurgicznym szpitala ewan-
gielickiego w Warszawie, w r. 1881 wstą-
pił do służby wojskowój rosyjskićj i dotąd
w niój pozostaje.
O bledniey (Chlorosis). (Bluszcz, 1883, Nr. 52).
O pielęgnowaniu chorych. (Tamże, 1884, Nr. 1, 2,

'0gimnastyce. (Tamże, 1884, Nr. 41). :
Palenie ciał (kremacya). (Kuryer eodz., 1883, Nr.

10).
O bakteryach. (Tamże, 1883, Nr. 297).
Modna choroba. (Tamże, 18838, Nr. 300).
O używkach. I. Alkohol. Tamże, 1883, Nr. 340.

II. Tytoń. (Tamże, 1884, Nr. 29). III. Kawa, herba-
ta, kakao. (Tamże, 1884, Nr. 237).
% O zaraźliwości suchot płucnych. (Tamże, 1884,

r. 17).
Włośnica. (Tamże, 1884, Nr. 95).
Oko w szkole. (Tamże, 1884, Nr. 278).
Słówko z powodu nauki o cholerze. (Tamże, 1884,

Nr. 280).
W numerach gwiazdkowych, 1885, Hygiena cza-

sopisma, 1884, Oywilizacya i zdrowie.

* Sterz Jan, lekarz wiedeński,
Doświadczenia nad skutecznością egerskiego źró-

dła mineralnego w Franzensbadzie Wiesenquelle
zwanego, b. w. m. i r., w 8-ce, 8tr. nl. 4.

Stefanowski Mikołaj.
De orchitide traumatica. Kioviae, 1853, typ. Uni-

versitatis, w 8-ee, k. nl. 2, str. III, 60 i 1 n. 1. Diss.
inaug. Ź

Steinhart Salomon Ernest, gdańszczanin.
De epilepsia uterina. Franeofurti ad Viadrum,

1726, literis J. Ch. Schwartzii, w 4-ce, k. nl. 2, str. 28
1 nl. Diss. inaug.

0 włóknistćj postaci suchot płucnych. (Księga pa-

Sokołowski—Świerzbieński.

Studniarski F.
De subperiosteali resectione maxillae superioris.

Berolini, 1861, w 8-ce, 1 tabl. Diss. inaug.

Stummer Józef Wiktor (ob. str. 486), ur.
dnia 24 marca r. 1882 w Krakowie, do
szkół uczęszczał w Radomiu, w r. 1849
wstąpił na wydział lekarski uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowiei ukończył go
(cum eximia laude) w r. 1855, od złożenia
i bronienia rozprawy doktorskićj uwolnio-
nym został w skutek napisania pracy
o kretynizmie, która przez wydział lekar-
ski nagrodzoną została na konkursie. Od-
bywszy podróż naukową do Wiednia i Pa-
ryża osiadł w r. 1857 w Warszawie, gdzie
dotąd trudni się wykonawstwem lekar-
skióm, Przez lat dziesięć był młodszym
ordynatorem w szpitalu ewangielickim
a uwolniony na własne żądanie (1865) od
tych obowiązków został lekarzem Instytu-
tu moralnój poprawy dzieci w Mokotowie
pod Warszawą, a następnie pełniącym obo-
wiązki kustosza tegoż zakładu.

Stypiński Józef (ob. str. 486), ur. w Lu-
blinie r. 1850, nauki gimnazyalne odbywał
w mieście rodzinnóm i w Warszawie
i ukończywszy je (1868) wstąpił na wy-
dział lekarski Szkoły Głównój, uniwersy-
tet warszawski udzielił mu w r. 1875 sto-
pień lekarza, obecnie zajmuje się wykonaw-
stwem lekarskióm w Wiskitkach. Oprócz
dwóch prac wymienionych na str. 486, pi-
sywał także drobniejsze artykuły do Ku-
ryerów Warszawskiego i QOodziennego
(r. 1869 — 1878).

Świda Jan, na str. 488 podano mylnie, że
umarł w r. 1883, żyje bowiem i zajmuje się
dotąd wykonawstwem lekarskióm w Wil-
nie.

Świderski Felicyan Marcin (ob. str. 488),
rodem z Litwy, jako stypendysta rządowy
słuchał nauk lekarskich w Wilnie i ukoń-
czył je ze stopniem doktora w r. 1819, po-
czem wysłanym został do Johaniszkiel,
gdzie objął zarząd nad miejscowym szpita-
lem; od r. 1838 był członkiem Tow. lek.
w Wilnie, umarł w r. 1843.

Świderski Leon (ob. str. 488), ur. w Śre-
mie w W. Ks. Poznańskióm r. 1857, nauki
gimnazyalne ukończył w Poznaniu, nauk
lekarskich słuchał w Wrocławiu i Marbur-
gu 1 tamże przez czas pewien był asysten-
tem. prof. Mankopffa. Zajmował się wyko-
nawstwem lekarskióm w Barcinie gdzie
zmarł r. 1882 zaraziwszy się tyfusem od
pacyenta swego.

Świerzbieński Romuald (ob. str. 448), ur.
r. 1822 w Metelicy (pow. Sejneński) do
szkół uczęszczał w Sejnach i Warszawie
(1830 — 1840), następnie kształcił się



Święcicki—Szczygielski.

w szkole prawnćj warszawskićj, po ukoń-
czeniu studyów został podpisarzem w są-
dzie policyi poprawczćj a w r. 1849 aseso-
rem tegoż sądu, po trzechletnióm urzędo-
waniu zmuszonym był udać się do Kijowa,
gdzie poświęcił się naukom lekarskim,
a ukończywszy je osiadł w FElizawetgra-
dzie, gdzie jako lekarz-praktyk przebywał
od r. 1858 do 1881, w tym roku powrócił do
Warszawy i obecnie jest lekarzem w przy-
tulisku starców oraz w zakładzie św. Ka-
zimierza.

Farmakologia podręczna. Kijów, 1857. J. Zawadzki.
Podręcznik lekarski wedle terapii szezegółowćj

Valleix'a. Kijów, 1858. J. Zawadzki.

Wiara Słowian, ich byt domowy i społeczny przed
żmk lechieckim i waragoruskim. Warszawa,

Święcicki Heliodor (ob. str. 489).
Wpływ eteru na skureze pochwy. (Gaz. lek.,

1884, str. 199).
Świrski Jerzy. >
Untersuchungen iiber die Entwickelung des Schul-

tergiirtels und des Skelets der Brustflosse des Hechts.
Dorpat, 1880, dr. Schnakenburga, w 8-ce, str. 60,
1 nl., 2 tabl.

Szadek Karol, ur. d. 13 marca r. 1852
w Żytomierzu, do gimnazyum uczęszczał
w Kijowie (1861 — 1868), tamże ukończył
w r. 1874 uniwersytet ze stopniem lekarza,
i jako stypendysta rządowy musiał wstąpić
do służby wojskowćj. W latach 1874 i 1875
przebywał jako młodszy lekarz pułkowy
w Tulezynie i Skwirze, w styczniu r. 1876
objął służbę ordynatora oddziału chorób
wenerycznych i skórnych w szpitalu woj-
skowym kijowskim, lecz już w końcu te-
goż roku musiał się z wojskiem udać do
Besarabii, był czynnym podczas wojny ro-
syjsko-tureckićj i okupacyi rosyjskiój, któ-
ra po zawarciu pokoju trwała jeszcze
(1877—1879). Po powrocie do Kijowa znów
został ordynatorem szpitala, w lecie r. 1880
i 1881 będąc przydanym do pomocy okuli-
ście okręgowemu D-rowi Rumszewiczowi,
zajmował się badaniem wzroku żołnierzy
garnizonu kijowskiego, w latach 1881 —
1883 prowadził oddziały chorób ocznych
i syfilitycznych, obecnie jest ordynatorem
w szpitalu wojskowym i zarządza oddzia-
łem chorób wenerycznych i skórnych.
W r. 1883 odbył podróż naukową za grani-
cę, zwiedził kliniki krakowskie i wiedeń-
skie kształcąc się w swój specyalności
u profesorów Kaposiego i Neumanna.

Kratkij otezet o diejatielnosti leczebnicy Krasnago
Kresta dlja prichodiaszczich w tieczenii pierwych
4-ech miesiaciew jeja suszczestwowanija. (Dodatek
A DOO obszez. kiejew. wraczej, 1880/1, zeszyt
-91).

K woprosu o pozdniem naśliedstwiennom sifilisie.
(Mied. wiestnik, 1883, Nr. 47 — 50). Referat w Me-
dycynie, 1884, Nr. 28.
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K woprosu o pozdniem nasliedstwiennom syfilisie.
Otwiet prof. Łaszkiewiczu. (Russkaja miedicina,
1884, Nr. 12).

Posliednij otwiet prof. Łaszkiewiezu. (Mied. wiest-
nik, 1884, Nr. 26).

Przyczynek do kazuistyki cierpień rogówki spowo-
dowanych nabytym przymiotem. (Książka jubileu-
szowa prof. Szokalskiego, str. 190 — 204).
K kazuistykie porażenij rogowoj obołoczki wslied-

stwie priobrietiennago syfilisa. (Oftałmołogiczeskij
wiestnik Chodina, 1884, str. 362 i 374, Nr. 41 5).

Pierwicznyja sifliticzeskija zatwierdienija ziewa.
(Mied. wiestnik, 1884, Nr. 28 — 38136 41).

Toż, w os. odb. p. t. Pierwicznyje syfiliticzeskije
sklierozy ziewa. Kijew, 1884, w 8-ce, str. 41.

Sifilis w riadu drugich parazitarnych boliezniej
i borba organizma s sifiliticzeskim kontagijem. (Mied.
wiestnik, 1884, Nr. 44 — 50).

Szaramowicz Aleksander, ur. d. 29 listo-
„pada r. 1831 w Lachowie (pow. radomyski
gub. kijowska), do gimnazyum uczęszczał
Ww Żytomierzu, uniwersytet ukończył w Ki-
jowie, w czasie wojny krymskićj był sztabs-
lekarzem wojsk rosyjskich, po ukończeniu
wojny wystąpił ze służby i udał się w po-
dróż naukową po Europie, w r. 1861 po-
wrócił do kraju i brał czynny udział w ów-
czesnym ruchu politycznym, w ezasie pow-
stania był naczelnym lekarzem pułku jazdy
wołyńskićj, w r. 1864 emigrował do Fran-
cyii uzyskawszy tam prawo do praktyki
osiadł w Oourville (dep. Eure et Loir)
gdzie zajął posadę lekarza szpitala tamtej-
szego. Podczas wojny franko - pruskićj
(1870 — 1871) był naczelnikiem ambulansu
polowego za co otrzymał od rządu francus-
kiego medal srebrny oraz krzyż genewski.
Obecnie jest lekarzem szpitala w Pontgonin
oraz Inspektorem rządowym mamek i po-
wierzonych im dzieci w kantonie Oourville.

Szczawnica. Sprawozdanie komitetu administra-
cyjnego dla zakładu zdrojowego w Szczawniey o za-
rządzie tegoż zakładu. Kraków, 1883, dr. Czasu,
w 12-cee, str. 35.

Szczawnica. Kraków, 1884, dr. Wł. L. Anczyca,
w 16-ce, str. 18. (Os. odb. z Gazety krakows.).

Szczygielski Józef (ob. str. 494), ur.
w Płocku d. 8 października r. 1848, nauki
szkolne odbywał w mieście rodzinnóm
iw Warszawie, ukończył je r. 1865 i zaraz
zapisał się w poczet uczniów wydziału le-
karskiego Szkoły Głównój, ukończył go
w r. 1870. W czasie wojny francusko-nie-
mieckićj był czynnym jako lekarz ,,Czer-
wonego Krzyża* w latach 1871 — 1878
przebywał za granicą kształcąc się w po-
łożnietwie i ginekologii w klinikach Berli-
na, Wiednia, Paryża i Londynu. Powró-
ciwszy do kraju pełnił obowiązki ordyna-
tora przy szpitalu Dzieciątka Jezus. W ro-
ku 1875 został mianowany ordynatorem
w żydowskim szpitalu dla dzieci w War-
szawie, na stanowisku tóm pozostawał
przez lat dwa i dobrowolnie je opuścił, zaj-

40
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mujesię wykonawstwemlekarskióm wWar-

szawie. ;
Sur la rótention du foetus dans la matriee. (Con-

grżs póriodique international des Sciencesmedicales.

Amsterdam, septembre 1879. Compte rendu, Me

str. 499). ; aj

Brał udział w zbiorowóm tłómaczaniu Patologii

i Terapii Niemeyera (0b.). j

Szeliga Doktór, ob. Bieliński Józef.
Szeriecki Władysław Alfred (ob. str. 495).

Du rhumatisme. Strasbourg, 1834, w 4-ce. Thóse.

Sznabl Józef (ob. str. 496). ,

Przemiany owadów. O zrzucaniu skóry czyli wy-

lince u owadów. (Wszechświat, 1883, Nr. 14).

- Zmiany postaci i budowy młodocianych form owa-

dów. (Tamże, 1888, Nr. 16, 17).

Wyjaśnienie przemiany owadów. (Tamże, 1883,

Nr. 22,

Szuman Leon (ob. str. 508).
Fine lebensrettende Infusion von Kochsalzlósung.

(Berl klin. Wochenschr., 1883).

Szymański Władysław Józef, ur. w ro-

ku 1835 w lubelskióm, po ukończeniu

szkół w Lublinie wstąpił na wydział archi-

tektury w warszawskićj szkole sztuk pięk-

nych, później w r. 1858 zapisał się w po-

czet uczniów akademii medycznój w War-

 szawie lecz już po roku przeniósł się do

akademii petersburskiój i ukończył ją w ro-

ku 1864 ze stopniem lekarza, następnie

wstąpiwszy do służby wojskowój udał się

na Kaukaz, obecnie przebywa w Baku.
W. „Protokołach Imp. kawkazkago mied. ob-

szczestwać, od r. 1867 — 1872 ogłosił następujące
prace:

Zamieczatielnaja wrodliwost” płoda.
Chirurgiezeskaja kazuistika.
Gangraena spontanea.

Taczanowski Bronisław (ob. str. 506), ur.

w Kowalach w ziemi wieluńskićj d. 10 mar-

ca r. 1840, nauki gimnazyalne ukończył

w Piotrkowie d. 26 ezerwca r. 1856, we

wrześniu r. 1858 wstąpił do akademii me-

dyko-chirurgicznój w Warszawie, a po

trzechletnićj pracy wyjechał za granicę

i kształcił się w swym zawodzie przez rok

w Wiirzburgn i przez lat dwa w Wiedniu,

po powrocie złożył egzamen i otrzymał

w Szkole Głównój w r. 1865 stopień leka-

rza. W kwietniu r. 1867 otrzymał posadę

lekarza ordynującego w szpitalu św. Jana

Bożego w Warszawie i na tój posadzie do-

tąd pozostaje.

Talko-Hryncewicz Juljan (ob. str. 507),
oprócz prać już na str. 507 wymienionych,

pisuje pod pseudonimem „Jan lłgowski*
stałe artykuły o stosunkach lekarskich

i stanie zdrowotnym prowincyi w którój
przemieszkuje, pomieszczane w Przeglądzie

Szeliga Tobolewski.

lekarskim p. t. Listy z zachodniego kraju.

(Przegl. lek., 1884, str. 134, 155, 209, 374)
Żuk Nieolaus (wspomnienie). (Prawda, 1881,

Nr 12).
Z dziennika lekarza, nowela. (Nowiny, 1881, Kraj,

1883, Nr. 37).
Sprawozdanie ze zjazdów lekarzów i przyrodników

polskich oraz pedagogicznego w Krakowie w dniach

16 — 28 lipca r. 1881. (Zarya, 1881, Nr. 178 [po ro-
syjsku]). :

Z przełomu, powieść ze stosunków społecznych lat
sześćdziesiątych b. wieku. Warszawa, 1883, w 8-ce.
W Comnmercy, nowela. (Kraj, 1888, Nr. 47)).
Oprócz tego pomieszcza stale korespondencye

(z nad Tykicza) w tygodniku Kraj.
Talko Józef (ob. str. 507).
Dodatek do materyałów historyi oftalmologii.

(Książka jub. prof. Szokalskiego, str. 390 — 398).

Teraszkiewicz Dymitry Mieczysław, ur.
d. 13 listopada 1853 w Księżopolu pod Za-
mościem, gdzieojciec jego był proboszczem
unickim, rodziców utracił bardzo wcześnie.
W r. 1864 przyjętym został do klasy trze-
cićj szkoły powiatowój ogólnój przy ulicy
Żelaznój w Warszawie, po roku będąc zmu-
szonym do opuszczenia tego zakładu, uczę-
szezał do szkoły prywatnój prof, Jurkiewi-
cza, a następnie do b. gimnazyum rosyj-
skiego i b. gimnazyum mieszanego, które
w 17 roku życia chlubnie ukończył i zapi-
sał się w poczet uczniów wydziału lekar-
skiego w Warszawie. Obdarzony niepospo-
litym charakterem, pełen prawości i zapału
do nauki zgasł przedwcześnie d. 31 sierpnia
1875 z suchot płucnych, doznawszy pod-
czas swego krótkiego żywota wiele zmar-
twień i przykrości, przed dokończeniem
uniwersytetu. Pochowany na Powązkach.
Przyczynek do histologii gruezołów śluzowych i su-

rowiezych, ślinianek i trzustki (po rosyjsku w Rabo-
tach proizwied. w fiziołog. łabor. Warsz. Uniw.,
1875). Praca konkursowa nagrodzona medalem zło-
tym, przyznanym autorowi już po śmierci jego.

Thilo Jan Gabryel, gdańszczanin.
De evacuationum eriticarum vicissitudine. Lipsiae,

1750, exoff. Langenhemiana, w 4-ce, str. 36..

Tieffenbach Karol (ob. str. 515), rodem
z Gdańska, do nauk lekarskich przykładał
się w Królewcu i tam w r. 1794 został do-

ktorem medycyny. Przesiedliwszy się na
Litwę uzyskał w Szkole Głównćój litew-
skiój potwierdzenie dyplomu, przebywał
w Grodnie gdzie był Inspektorem lekar-
skim. Odr. 1808 był członkiem Tow. lek.
wileńskiego, umarł w Wilnie r. 1822.
De humorum secretorum in sanguine praeexisten-

tia. Regiomonti, 1794. Hartung, w 8-ce, str. 28, Diss.
inaug.
La vaccination des vaches fol. str. 4.

bibl. Tow. lek. w Wilnie).
Oommentatio de fonte smordoniano in Gubernio

Vilnensi, 1812, fol., str. 4. (Rękopis bibl. Tow. lek.
w. Wilnie).

Tobolewski Fr. R.
Kurze Uebersicht iiber Bau, Zweck und Krank-

heiten der Haare. Leipzig, 1884, Dege, w 8-ce.

(Rękopis



Tomaszewski—Wąsowicz.

Tomaszewski Jan (ob. str. 516), rodem
z Kijowa, naukom lekarskim poświęcał
się w Wilnie i ukończył je w r. 1818 ze
stopniem doktora, na wykształcenie jego
łożył hr. Jan Moszczeński. Osiadłszy w Ki-
jowie przez lat kilkadziesiąt zajmował się
do swój śmierci wykonawstwem lekarski óm.

Traciński H.
Beitrag zur Lehre vom Aderhautsarkom. Berlin,

1882, dr. G. Schade, w 8-ce, str. 39. Diss. inaug.

* Troll R., ob. Mackiewicz Jan.
Truhart Antoni, gdańszczanin.
Dissertatio inauguralis mediea Atrophiae patho-

logiam sistens. Jenae, 1758, lit. Marggrafianis,
w 4-ce, k. n. 1. 2, str. 5 — 36, 8.

Trzciński Józef.
Ueber die Pathogenese und Aetiologie des genu

yvarum adoleseentium. Berlin, 1884, k. Hofbuehdrucke-
rei, w 8-ee, str. 31. Diss. inaug.

Trzebicky Rudolf (ob. str. 528), asystent
kliniki chirurgicznej uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie.

Sprawozdanie z XIII Zjazdu chirurgów niemie-
ckich w Berlinie. (Przegl. lek., 1884, str. 257, 270).

'Tymowski Jan (ob str. 524), ur. w Ziero-
chowie w Piotrkowskióm d. 12 lipca ro-
ku 1851, do gimnązyum uczęszczał w Piotr-
kowie i Kaliszu i ukończył je r. 1869, nie-
szczęścia familijne pozbawiły go w tym
czasie środków do dalszego kształcenia się,
dopiero w r. 1870 udało mu się wstąpić na
wydział lekarski w Monachium gdzie w ro-
ku 1876 stopień doktora medycyny ichi-
rurgii pozyskał. Z początku rozpoczął za-
wód lekarski w Reichenhall, lecz wnet idąc
za radą profesora Buhla w Monachium
w którego pracowni patologicznój przez
czas pewien był czynnym, wyjechał do San
Remo gdzie założył zakład kumysowy i po-
święcił się specyalnie leczeniu chorób płue
i krtani. W r. 1880 po złożeniu egzaminów
państwowych w Bazylei otrzymał miejsce
lekarza zakładu w Birgenstock pod Lu-
cerną, a w r. 1882 powierzono mu dyrekcyę
zakładu wód siarczanych w Schinznach
(Szwajcarya) gdzie dotąd w porze letnićj
praktykuje, zimą przebywa w San Remo.
Ueber den Werth der klimatischen Behandlung

der Lungenkranken mit Beriicksichtigung der Baecil-
len-Theorie. (Wien. Med. Presse, 1883, Nr. 43).

Beitrag zur Therapie der Tuberculose. (Tamże,
1884, Nr. 1).

Kilka słów o cierpieniach żołądka w przebiegu pó-
źnego przymiotu. (Medycyna, 1884, Nr. 50).
Oprócz tego jest stałym korespondentem pism na-

Swazi: Medycyna, Gazzetta degli ospitali i le Pra-
1cien.

oma Józef (ob. str. 526), lekarz
spółczesny w Lublinie,

Trzynastoletnie codzienne używanie ebloralu
(Przegl. lek., 1884, str. 396).
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Umiński August.
Des avortements sanglants et non sanglants. Pa-

ris, 1883, impr. Davy, w 8-ee, str. 39.

Urbański Wojciech (ob. str. 527).
O wpływie jakości powietrza atmosferycznego na

zdrowie i życie człowieka. Lwów, 1883. F. H. Richter.
O zależności zdrowia naszego od wpływów powie-

trza. Lwów, 1884, autor, dr. W. Łosińskiego w 8-0e,
str. 60). Os. odb. z Przewod. nauk. i liter.

Uszczapowski Leon (ob. str. 529), ur.
w Waśkowicach (pow. Owrucki) r. 1789,
w skutek prześladowań macochy opuścił
dom ojca i udał się do Owrucza gdzie zara-
biając na swe utrzymanie do szkół uczęsz-
czał, T, Ozacki zajął się jego losem i umie-
ścił go na koszt rządu w liceum krzemie-
nieckióm a następnie wysłał go do Wilna,
gdzie po latach czterech usilnćj pracy uzy-
skał stopień doktora filozofii. W r. 1513
wyjechał do Wiednia, gdzie się poświęcił
naukom lekarskim, po trzech latach powró-
cił do Wilna i złożywszy egzamen otrzymał
stopień doktora medycyny. Wykonaw-
stwem lekarskićm zajmował się na Żmuj-
dzi i na Ukrainie, był zwolennikiem ho-
meopatyi, umarł w Niemirowie na Podolu
d. 26 lutego r. 1846.

Nonnulae animadyversiones phisiologico-medicae,
1818, Georgenbergi. y
Pomysły do nowćj teoryi fizyki i nauk przyrodzo-

nych przez Ludfima Wołyńskiego. (Atheneum. Wil-
no, 1845, III, 143, IV, 28).
(Pseudonim Ludfim powstał z liter początkowych.

Ludwik Uszezapowski Doktór Fil. i Med.). W ręko-
pisie pozostawił:
Rozprawa siódma: wzór Newtona, rozbiór jego,

nowe prawa przyciągania i pięć właściwych pier-
wiastków. ć
Kilka słów o procesie organicznym w ogólności.
Słów kilka na: kilka słów o eklektyzmie.
Wypis posiedzeń bractwa gawędy wieczornój

w Boruchowie (krytyka prae Żochowskiego).
Kilka słów o obronie nauki Newtona.
Odpowiedź na prędce na zarzuty autora Pamiętni-

ków rozumowanyeb, tak zwanćj homeopatyi: czyli
sposobów leczenia doktora Hahnemana,
Uwagi nad tak zwaną cholerą morbus.

, Urządzaniu 'O0) praktyki lekarskićj w Nałęczowie
i rozporządzaniu funduszem konsulacyjnym. Warsza-
wa, 1884, dr. Orgelbranda S., w 8-ce, str. 11.

Uwagi nad pepsyną, b. w. m.ir., dr. ©. Zabiehy
w Paryżu, w 16-ce, str. 11, i1 n. 1. ć

Uwagi o eksploatacyi zakładu leczniczego w Nałę-
czowie, w 1888 roku. Warszawa, 1884, dr. J. Berge-
ra, w 8-ce, str. 50.

Watraszewski Ksawery (ob. str. 537).
Ueber die Excision syphilitischer primaraffeetio-

nen. (St.-Petersb. med. Wochensch , 1884, Nr. 42).
Zur Behandlung der Syphilis mit Calomelinjeetio-

nen. (Vierteljahrschr. f. Dermat. u. Syphilis, 1884,
poszyt 3 i 4).

0 Mieczysław Dunin (ob. str.

40*
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Farmakognozya. Podręcznik dla lekarzy powiato-

wych, aptókarzy i słuchaczy nauk farmaceutycznych
napisał ze szezególnem uwzględnieniem lekospisów
niemieckiego, rakuskiego i rossyjskiego. Zeszyt V.
Lwów, 1884, w 8-ce, str. 229 — 276).

Wczelka Franciszek (ob. str. 588) podpi-
sywał się także Vcelka lub Wtzelka prawdo-
podobnie pochodzenia czeskiego, przez dłu-
gi czas mieszkał w Żytomierzu pełniąc na-
przód obowiązki akuszera przy urzędzie le-
karskim następnie Inspektora służby zdro-
wia, od r. 1816 był członkiem Towarzystwa
lekarskiego w Wilnie, dyplom doktorski
pozyskał od Akademii medycznój wileń-
skićj dopiero w r. 1832, umarł w Żytomie-
rzu r. 1844.

Beschreibung eines vernachldśsigten Knochenbru-
ches, 1816. (Rękopis bibl. Tow. lek. w Wilnie).
 Observatio leprae nodosae, 1818. (Rękopis bibl.

Tow. lek. w Wilnie).
De la (?1) Cholera morbus, 1831, w 4-ce, str. 16,

(Rękopis bibl. Tow. lek. w Wilnie).

Wehr Wiktor (ob. str. 539), ur. w Często-
chowie r. 1852, do szkół uczęszczał w Kali-
szu i Warszawie, nauk lekarskich słuchał
w Szkole Głównćj warszawskiój i w Kra-
kowie, gdzie w r. 1875 stopień doktorski
otrzymał. Od r. 1874 do 1877 był asysten-
tem przy klinice chirurgicznój wszechnicy
Jagiellońskićj, następnie przez rokjeden peł-
nił służbęlekarza korwetowego w marynar-
ce wojennćj austryackićj, podczas podróży
do Azyi mniejszój był naczelnikiem szpita-
la tymczasowego w Smyrnie, w r. 1879
był sekundaryuszem w szpitalu powsze-
chnym we Lwowie, następnie do r. 1881

pełnił obowiązki lekarza pomocniczego
w klinice prywatnój D-ra Rydygiera w Cheł-
mie, obecnie trudni się wykonawstwem le-
karskióm we Lwowie zajmując się wyłącz-
nie chirurgią.

Zmiażdżenie łokcia i ramienia. Wyłuszezenie pier-
wotne w'stawie barkowym. Wyzdrowienie. (Przegl.
lek., 1830, Nr. 11 i 12).

Weinberg Aleksander Maryan (ob. str.
540).
Ph działalności projektowanej Stacyi Sani-

tarnój miejskićj w pierwotnych latach jej istnienia.
(Medycyna, 1883, Nr. 8).

| Lody trujące. (Kuryer warsz., 1883, Nr. 198).

Weizenblut Leopold (ob. str. 540).
Szkie hygieniczny: Mężatka i matka czyli przepi-

sy zachowania się kobiet w stanie brzemiennym,
oraz pielęgnowania niemowląt, wyd. czwarte powięk-

szone. Warszawa, 1885, Gebethner i Wolfi, w 16-ce,
St KZLOZIE

Wenda K. i Wiorogórski W., spółcześni
aptekarze warszawscy.
Nowe leki, ich własności i zastosowanie opracowa-

li... Warszawa, 1884, nakład autorów, dr. M. Ziem-
kiewicza, w 8-ce, str. nl. 3, 136 i XVII.

Werner Aleksander, rodem z Mohilewa,
do nauk lekarskich przykładał się w Wil-
nie i ukończył je w r. 1815, następnie wstą-
pił do służby rządowej.

Wczelka—Wody.

De herba Rubi Ohamomori. Vilnae, 1815, Zawadz-
ki, w 8-ce. Diss. inaug.

Wersocki Adam, wychowaniec uniwersy-
tetu wileńskiego, zajmował się wykonaw-
stwem lekarskióm w Wilnie i słynął jako
filantrop i dobroczyńca ubogich, zmarł
w wieku podeszłym w styczniu r. 1885.

Weylepp Ludwik, rodem z Warszawy,
do szkół uczęszczał w mieście rodzianóm,
do nauk lekarskich przykładał się w Wil-
nie i ukończył je w r. 1811 ze stopniem do-
ktora medycyny; osiadłszy w Wilnie zmarł
tamże w r. 1812.
De cynanche parotidea in genere et in specie.

Vilnae, 1811, typ. Zawadzki, w 8-ce. Diss. inaug.
Qyprea cauris, quae sueco citri medieae soluta ab

agyrta italieo pro remedio specifieo lithontriptico
commendata est. (Rękopis bibl. Tow. lek. w Wilnie).

Wicherkiewicz Wiktor Bolesław (ob. str.
543), jest członkiem-korespondentem tow.
lek. w Dynaburgu, czł. zwyczajnym tow.
oftalmologicznego w Heidelbergu i takie-
goż tow. w Paryżu, oprócz tego jest sekre-
tarzem. wydziału lekarskiego tow. Przyja-
ciół Nauk w Poznaniu.
O podźwignięciu powiek i wroście rzęsów czyli

przegląd odnośnych sposobów leczniczych i operacyj-
nych od najdawniejszych aż do najnowszych czasów.
(Książka jub. prof. Szokalskiego, str. 250 - 295).

Ein seltener Heilungsverlauf einer Glaukom-Irid-
ectomie nebst einigen Betrachtungen iiber traumati-
sche Linsentriibungen. (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk.,
1882, zeszyt czerwcowy). :
Zur Ividectomiefrage. (Centralbl. f. prakt. Augen-

heilk., 1888, zeszyt za luty i marzec),
Fall von  beiderseitigen  Corneoseleraldermoid.

(Tamże, 1884, zeszyt styczniowy).
Sekcya okulistyczna na zjeździe międzynarodowym

w Kopenhadze. (Przegl. lek., 1884, str. 537, 548, 561,
572, 585, 597, 613, 660, 670, 631)

Zjazd LV lekarzy i przyrodników polskich w Pozna-
niu. (Przegl. lek., 1884, str. 6), 170, 231, 268, 281).
O kokainie i jego wartości leczniczćj mianowicie

w dziedzinie okulistyki. (Tamże, 1884).
Ueber der therapeutischen Werth und die Anwen-

dungsweise des Oocain. (Centralbl. f. pr. Angenheilk.

1885). :

Wigura Józef (ob. str. 546), ur. d. 5 sierp-
nia r. 1852 w Żytomierzu, gimnazyum
ukończył w Równóm (1869) wydział lekar-
ski w Warszawie (1875); początkowo odda-
wał się praktyce w Chodczu, następnie za-

mianowanym został (1878) lekarzem wscho-
dniego okręgu górniczego w Suchedniowie,
urząd ten dotąd zajmuje,

Witczek Ignacy ob. Wilczek str. 547,
gdzie mylnie podano imię Jan.

. Winawer Feliks (ob. str. 548).
Przyczyny i leczenie zapobiegawcze śluzotoku

łącznicy u noworodków. (Książka Jub. prof. Szokal-
skiego, str. 214 — 226).
Wody mineralne Miasta Egeru i żeleziste torfowi-

ska w Franzensbadzie, o ile są używane jako Środki
lekarskie po za zakładem zdrojowym. Eger, 1883,
nakł. tow. rozsółającego wody egersko-franzensbadz-
kie, w 8-ce, str. 40, 1 rycina.



Woelck—Wolfgang.

Woeiek Paweł (ob. str. 552) brat Ale-

ksandra, urodził się w Wilnie i tam też do

szkół uczęszczał, stopień doktora uzyskał

w r. 1824, umarł w Warszawie w r. 1885.

Wojciedzki Fioryan (ob. str. 553), ur. d.

20 kwietnia r. 1858 w Machorach (pow.

Opoczyński) do szkół uczęszczał w War-

szawie, tamże od roku 1870 oddawał się

naukom lekarskim, które ukończył r. 1876.

W czasie wojny rosyjsko-tureckiój służył

jako lekarz wojskowy, r. 1888 uzyskał

w Warszawie stopień doktora medycyny,

obecnie trudni się wykonawstwem lekar-

skióm w Skierniewicach. :

Wojnicz Aleksander Wincenty, ur. w Wil-

nie d. 3 listopada r. 1848, ukończywszy

gimnazyum w Słucku wstąpił na wydział

nauk przyrodniczych uniw. petersburskie-

go, otrzymawszy w r. 1873 stopień kandy-

data na tymże wydziałe zapisał się do Aka-

demii medyko-chirurgicznój tamże, otrzy-

mawszy (1878) stopień lekarza cum eximia

laude, pełnił służbę jako lekarz wojskowy,

gdy w Wietlance wybuchła znana epidemia

dżumy odkomenderowanym został do ziemi

Kozaków Dońskich, dla zbadania warun-

ków hygienicznych i ekonomieznych miej-

scowości graniczących z guberniami Astra-

chańską i Saratowską, oraz wskazania 60

należy przedsięwziąć by nie dopuścić zara-

zy do tychże miejscowości. Wywiązawszy

się w zupełności z tego zadaniaipowró-

ciwszy do Petersburga, przeniesionym 20-

stał do Wilna gdzie dotąd pozostaje na służ-

bie jako lekarz starszy 105 pułku piechoty

rosyjskićj. W. ze szczególnóm zamiłowa-

niem zajmuje się sprawami dotyczącemi

hygieny, jest jednym z najczynniejszych

członków Tow. lek. wileńskiego oraz był

bibliotekarzem tegoż Towarzystwa do koń-
ca roku 1884.
O sinim pigmientie raka rjecznago kak anałogii

giemogłobina krowi wyższich żiwotnych. (Prot. Imp.

Wil. med. Obszez., 1880, Nr. 3).
Raspriedielienije ogniestrielnych ran po czastiam

tieła podcziniajetsia gławnym obrazom zakonam

strielby. (Tamże, 1881. Nr. 2).
R= ogniestrielnoj rany grudi. (Tamże, 1881,

r. .

* głwi - sanitarnaja zamietka. (Tamże, 1881,
r. 0). ?

K uczeniju o procznosti zubow.
Nr. 51 6).

Niekotoryja swiedienija otnosiaszeziasia k prodo-

wolstwiennoj czasti wojsk rozpołożennych w gorodie

Wilnie (w rękopisie).

Wojniewicz Wincenty (ob. str. 554), ro-
dem z Litwy, wstąpiwszy do slużby woj-
skowój mieszkał w Grodzisku (gub. Poł-
tawska) od r. 1820 był członkiem Tow. le-
karskiego w Wilnie.

Observatio de infiammatione oculorum. (Rękopis

bibl. Tow. lek. w Wilnie).

(Tamże, 1882,
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Wojtkowski Wawrzyniec (ob. str. 554),

rodem z Galicyi, medycynie poświęcał się

w Wilnie i tam w r. 1820 został doktorem

medycyny, następnie osiadł jako lekarz

w powiecie Siebieżskim (gub.„Witebska)

w roku 1842 mieszkał w Witebsku.

Wolberg Ludwik (ob. str. 554).
Pięć spostrzeżeń z warszawskiego szpitala dla

dzieci fundacyi małż, Baumanów i Bersohna. Purpu-

ra simplex, Tetanus traumatieus, Chorea major, Hy-

steria, Hypospadiasis. (Przegląd lekarski, 1884,

Nr. 16, 18, 20, 22, 24).
Przełożył dzieło Klenekego 0 chorobach dzieci

(ob.), pisywał też do Prawdy i Przegl. tygod.

Wolff Aleksander (ob. str. 555), ur. w Wło-

cławku w r. 1840, do gimnazyum uczęsz-

czał w Siedlcach i ukończywszy je w ro-

ku 1857 poświęcił się farmacyi, w r. 1862.

wstąpił na kursa farmaceutyczne Szkoły

Głównój warszawskićj a po ich ukończeniu .

na wydział lekarski tejże szkoły, w r. 1869

uzyskał stopień lekarza. Praca jego kon-

kursowa p. t. „O znaczeniui wydzielaniu

żółci w ustroju zwierzęcym* nagrodzona

została złotym medalem. W r. 1870 zo-

stał asystentem przy katedrze chemii le-

karskićj i zajmował to miejsce przez lat 6,

w tym czasie założył pracownię chemiczną,

prywatną, zastosowaną do badań chemicz-

nych i drobnowidzowych w celach lekar-

skich, od lat 8 jest ordynatorem. oddziału

chorób wewnętrznych w szpitalu ewangie-,

lickim w Warszawie.

Wolfgang Jan, rodem z Niderlandów, do-

któr medycyny, przeszedłszy różne losu ko-

leje osiadł na Podolu zkąd powołany przez

hr. Tyzenhauza przybył do Grodna, po

krótkim tam pobycie przeniósł się do Lidy
gdzie umarł w r. 1798.

Wolfgang Jan Fryderyk (ob. str. 547), syn

poprzedzającego, ur. d. 17 lipca 1766 w Ho-
zowie na Podolu, pierwotnie kształcił się

pod kierunkiem ojca, następnie w Szczu-

czynie litewskim, wysłany do Wilna na
koszt księdza Ludwika Brenneta uczęszczał

na wykłady medycyny i nauk przyrodni-
czych, w skutek nadmiernój pracy tak nad-
wyrężył zdrowie, że musiał tymczasowo za-

niechać ukończenia nauk, otrzymawszy

w r. 1801 stopień magistra farmacyi po-
wrócił do Szezuczyna gdzie objął zarząd

apteki ks. pijarów, leez po krotkim tam

pobycie powrócił do Wilna i objął tam za-

rząd apteki Wagnerów a następnie (1804)

uniwersyteckiej, w r. 1807 został doktorem.

filozofii i adjunktem wykładającym farma-

cyę, w r. 1810 otrzymał profesurę nadzwy-

czajną tegoż przedmiotu a w r. 1822 został

profesorem zwyczajnym, od r. 1829 zaczął

wydawnictwo „Pamiętnika farmaceutycz-
nego”, w r. 1881 jako emeryt opuścił uni-
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wersytet, do r. 1888 zawiadywał jeszcze
apteką uniwersytecką poczem osiadł w ma-
jątku swym Połukniu gdzie w r. 1859 ży-
cia dokonał. Był członkiem założycielem
Tow. lek. wileńskiego a od r. 1855 ezłon-
kiem honorowym tegoż Towarzystwa.
Uwagi historyczne nad stanem farmacyi, rzecz

czytana na publieznem posiedzeniu Uniw wil. 1816 r.
d. 30 czerwca. (Dzien. wil., T. IV, 1816. 240, 317
518).
Zapis meteorologiczny o mniemanym deszczu siar-

czystym, spadłym w Wilnie. (Tamże, 1817. V, 530).
Rzecz o wprowadzeniu i wielorakim użyciu karto-

fi. Tamże, 1819, 270).
Galareta z kości bydlęcych uważana jako olfite

źródło pokarmu dla ludzi, z historyą i sposobami ich
wydobycia w wielkich massach. (Dzieje dobroczyn-
ności, 1820, str. 586).

, Machina Papina do wydobywania galarety z kości
na pokarm przez prof. Muncke poprawiona. (Tamże,
1821, 40).

Projekt do urządzenia gospody (hospitium) na
wielkiej górze św. Bernarda w Szwajearyi dla zro-
bienia jćj mnićj szkodliwą zdrowiu tam mieszkają-
cych zakonników, z wezwaniem do subskrypeyi dla

AI tego przedsięwzięcia. (Tamże, 1821,
400).

Apparat Papina, mieszkańcom góry św. Bernarda
zalecony przez A. Pleischel. (Tamże, 1821, 408).

Porównanie własności pożywnych w pokarmach
(Tamże, 1823, I. str. 65).
Q stanie rolnictwa w Chinach.

199).
Obehodzenie się z nabiałem, a szczególnićj o pa-

sieniu krów w obwodzie gór kruszeowych sask ich.
(Tamże, 1523, I, 295).
> sposobie robienia jabłeczniku. (Tamże, 1823, I.

6).
_ Słownik terminologii botanicznój polskiej (praca
doprowadzona w rękopisie do lit. N).

Wolfram Alfred (ob. str. 558), asystent
kliniki lekarskićj uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie.
O znaczeniu rozpoznawczóm prątków gruźliczych

[Rzecz czytana na IV Zjeździe lek. i przyr. polskich
w Poznaniu]. (Przegl. lek., 1884, str. 457, 470). ,

Wolfring Emil (ob. str. 558),
O gruczołach chrząstki powiekowćj. (Pam. tow.

lek. T. LXXX, 1884, str. 441 — 446).

Wołłowicz Cypryan hrabia, na str. 559
rozprawę jego inauguralną przez pomyłkę
pod osobnym pomieszczono nagłówkiem.

Wyonicz ignacy (ob. str. 560), był Sztab-
chirurgiem wojsk litewskich, wykonaw-
stwem lekarskióm zajmował się w Wilnie,
w Tow. lek, wileńskióćm, którego był człon-
kiem czynnym liczne swe spostrzeżenia
przedstawiał.

Wróblewski Kajetan (ob. str. 561), ur. d.
6 sierpnia s. st. r. 1884 w Litynie, nauki
gimnazyalne rozpoczął wŻytomierzu ukoń-
czył w Kijowie, tamże przykładał się do
nauk lekarskich (18538 — 1858), a otrzy-
mawszy stopień lekarza trudnił się wyko-
nawstwem lekarskióm przez lat dwa w La-

(Tamże, 1823, I

tyczowie, następnie przeniósł się do ŃŚnit-
kowa, w r. 1865 usunął się czasowo od za-

_ Wolfram—Wyszyński.

jęć lekarskich i przemieszkiwał na wsi, po
roku wrócił znów do Latyczowa, ztamtąd
w celach naukowych robił wycieczki do
Krakowa i Paryża (1869), apóźnićj do Wie-
dnia (1878), od lat dwunastu osiadł w Ode-
sie, tamże przez lat sześć był lekarzem
w szpitalu wojskowym, podczas wojny ro-
syjsko tureckićj pełnił służbę w szpitalach
wojskowych, w latach 1879 i 1882 zarzą-
dzał Limanowym oddziałem szpitala miej-
skiego w Odesie. Specyalnie zajmuje się
leczeniem chorób dzieci.
O znaczeńiju gigieny w obszezestwiennom bytu.

Odiessa, 1877, w 8-ce, str. 16. (Odezyt wygłoszony
d. 2 maja 1867 w auli uniwersytetu na rzecz nicza-
możnych studentów). 2
Karmannaja kniżka dlja mołodych matieriej ili

kratkij oezerk dietskoj gigieny. Odiessa, 1884, w 8-ee,
str. 48.

Wryt Fryderyk, około r. 1660 był chirur-
giem i okulistą w Krakowie.

Por. Juszyński Dyk.: Poet. polskich, T. II, str.
348. Głąsiorowski: Zbiór mat., T. II, str. 432.

Wtzelka. ob. Wczelka Franciszek,
Wukczewicz.
Etude sur le traitement de Pophthalmie granuleuse

par Fexcision du eul- de- sae conjonetival. Paryż,
1884, w 4-ce. Thóse.

Wysocki Ignacy (ob. str. 564), ukończyw-
szy w Wilnie nauki lekarskie ze stopniem
doktora medycyny osiadł jako lekarz w Ne-
werkowie na Wołyniu, w r. 1842 mieszkał
w Bereźnie.

Wysokiński Andrzej (ob. str. 565), ukoń-
czywszy w Wilnie nauki lekarskie osiadł
jako lekarz-praktyk w Klimowiczach (gub.
Mohilewska), od r. 1828 był członkiem
Tow. lekarskiego w Wilnie.

Wyszyński Władysław (ob. str. 565), ur.
w Ziwinogródce d. 27 czerwca r. 1835 gdzie
ojciec jego Sylwester W. magister medy-
cyny uniw. wileńskiego przemieszkiwał.
Stopień lekarza otrzymał po ukończeniu
uniwersytetu kijowskiego w r. 1862. Bę-
dąc zesłanym do Syberyi przybył w r. 1864
do Tobolska gdzie przez lat dwa był czyn-

" nym jako lekarz, w r. 1865 prowadził tam
przez miesięcy 8 szpital czasowy dla cho-
rych tyfusowych, następnie przeniósł się
do powiatu Jałutowskiego, letnie miesiące
lat 1867 i 1868 spędził z powodu nadwątlo-
nego zdrowia w stepach kirgizkich lecząc
się kumysem. W r. 1868 przeniósł się do
guberni Permskićj do posiadłości p. A.
Paklewskiego, odkrywszy tam w miejsco-
wości Kurij pod Kamyszłowem źródła mi-
neralne alkaliczno-żeleziste zajął się ich
urządzeniem i przebył tam jako lekarz
zdrojowy lat 14 (opis pomieścił w „Wiest-
niku mineralnych wod r. 1880)*. W r. 1870
został lekurzem ziemstwa pow. kamyszłow-
skiego przyczóm poruczonóm mu zostało



Zabiełło — Złotnicki.

urządzenie służby zdrowia w powiecie,

z czego się ku ogólnemu zadowoleniu wy*

wiązał, równocześnie był lekarzem rządo-

wym górniczym; po pięciu latach mozolnój

pracy ze względu na swe zdrowie przeniósł

się do Ekaterynburga gdzie zostawszy le-

karzem ziemstwa obowiązki te przez lat

trzy sprawował, w r. 1876 miał sobie pole-

eone czuwanie nad środkami ostrożności

przeciwko cholerze. W r. 1882 przeniósł się

do Warszawy, a w roku następnym pierw-

szy wprowadził u nas w użycie kefir jako

środek dyetetyczno-leczniczy.

Zabiełło Franciszek (ob. str. 567), do

szkół uczęszczał w Grodnie, nauk lekar-

skich jako stypendysta rządowy słuchał

w Wilnie i ukończył je w r. 1823 ze stop-

niem doktora medycyny, następnie wstąpił

do służby rządowćj, ostatecznie był Inspe-

ktorem lekarskim w Smoleńsku.

Zabiełło Kazimierz Teofil (ob. str. 567),

brat młodszy poprzedniego, dyplom do-

ktorski pozyskał w r. 1826 w Wilnie, po-

czóm zamieszkał w Grodnie i zajmował

się wykonawstwem lekarskióm.

Zabłudowski J. (ob. str. 567).
Die Bedeutung der Massage (iir die Chirurgie.

Berlin, 1883, Hirschwald, w 8-ce.

Zahorowski, ob. str. 568 gdzie mylnie

wydrukowano nazwisko jego „Zachorow-

ski”,

Załuski.
Ob. Dwa sekreta doświadczone.

Zapałowicz Antoni z Myślinic, doktoryzo-

wał się w Wiedniu około roku 1845.
De morbo maeuloso Werlhofii. Diss. inaug.

Pam. tow. lek. warsz., T. XV, str. 135.

Zawadzki Mieczysław (ob. str. 570), ur.

d. 19 listopada r. 1858 w Ciechanowie,

ukończywszy r. 1876 wydział lekarski uni-

wersytetu warszawskiego ze stopniem le-

karza (cum eximia laude) wstąpił do służby

wojskowój i był ordynatorem w szpitalu

polowym w Frateszti (Rumunia). Po skoń-

czeniu wojny został lekarzem powiatu wę-

growskiego, obecnie osiedlił się w Siedl-

cach.
List otwarty do Redakcyi „Gazety Lekarskićj',.

Przyczynek do stanowiska lekarzy prowineyona|-

nych wobec prawa w kwestyi przymusowego niesie-

nia pomocy lekarskićj. (Gazeta lek., 1883, Nr. 34).

Zawadzki Stanisław, ur. w Siennie pod

Opatowem d. 19 listopada r. 1802, do szkół

uczęszczał w Radomiu, do uniwersytetu

warszawskiego wstąpił r. 1818, ukończy-

wszy go został lekarzem wojska polskiego,

r.1831 był rannym pod Ożarowom, zmu-

Ob.
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szony kraj opuścić udał się do Królewca

i tamże r. 1884 stopień doktora otrzymał.

Po powrocie do ojezyzny był lekarzem.

szpitali wojskowych w Łowiczu i Skier-

niewicach, następnie trudnił się praktyką

w Warszawie. Roku 1848 przeniósł się do

Augustowa a następnie do Szezuczyna

gdzie miał sobie powierzonym. szpital miej-

scowy, tam też. zmarł w styczniu r. 1885.

Około r. 1855 pisywał korespondencye do

Gazety Warszawskićj.
Zdanie sprawy z czynności Towarzystwa lekar-

skiego krakowskiego za rok 1882. Kraków, 1883. dr.

uniw., w 8-ce, str. 12.

Zdzieński Teofil (ob. str. 572), ur. r. 1832

w Zamysłowie w Łęczyckióm, do szkół

uczęszczał w Łęczycy 1 w Piotrkowie, do

nauk lekarskich przykładał się w Dorpacie,

przez dłuższy czas trudnił się wykonaw-

stwem lekarskióm w Warszawie, gdzie za-

łożył dom zdrowia, obeenie przemieszkuje

na wsi.
Zekert Jerzy Antoni (ob. str. 572), rodem

z Morawii, w naukach lekarskich kształcił

się w Wilnie i otrzymawszy stopień leka-

rza zajmował się praktyką na Białćj Rusi,

w r. 1817 uzyskał w Wilnie stopień dokto-

ra medycyny i osiadłszy w guberni witeb-

skiój wyrobił sobie sławę zdolnego i su-

miennego lekarza.
Ziemacki Józef Kazimierz (ob. str. 577),

ur. d. 18 Września r. 1856 w Wilnie, do

nauk lekarskich przykładał się w Peters-

burgu (1875—1879) i w Dorpacie (1880 —

1882) poczóm udał się do Wiednia a na-

stępnie do Pragi czeskiój gdzie pracował

pod przewodnictwem prof. Chiari, w ro-

ku 1883 po obronieniu rozprawy otrzymał

w Dorpacie stopień doktora medycyny.

Obecnie trudni się wykonawstwem lekar-

skióm w Petersburgu, jako stały współpra-

cownik „St.-Petersburger med. Wochen-

schrift* umieszcza w tóm piśmie co miesiąc

sprawozdanie bibliograficzne z bieżących

prac lekarskich polskich i rosyjskich, oraz

oceny lub też streszczenia z ważniejszych,

Ziemiński Bronisław, ur. w Płocku d. 10

sierpnia roku 1860, gimnazyum ukończył

w Warszawie w r. 1878 i udał się następ-

nie do Dorpatu gdzie do r. 1883 uczęszczał

na wydział lekarski, w r. 1884 po obronie-

niu rozprawy otrzymał stopień doktora

medycyny w sierpniu tegoż roku został

asystentem etatowym kliniki okulistycz-

nój przy uniwersytecie dorpackim.,
Experimentelle und klinische Beitrige zur Frage

iber die Anwendung des Cocains in der Ophthalmo-

logie. Dorpat, 1884, dr. Schnakenburga, w 8-08

str.;34 i k. nl. Diss. inaug.

Złotnicki Antoni (ob. str. 578).
Kongres hygieniczny w Hadze. (Przegl. tyg.,

1884. Dodatek miesięczny, 8).
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Zoellerus Zacharyasz, rodem z Torunia,
In Hippoeratis librum Ilepi %o.pólns Exercitatio-

nis primae partem primam... publicae placidaeque
censurae in Athenaei Gredanensis Auditorio Maximo
ad diem 21 Aprilis CIOIOCLXXIIX horis antemeri-
dianis subjiciet.. (Gdańsk, 1678) Imprim. David

" Frideriecus Rhetius, w 4-ce, k. nl. 4, str. 24.
Zybayło Ludwik (ob. str. 579), rodem z Li-

twy, ukończywszy w Akademi medyko-
chirurgicznój wileńskićj nauki ze stopniem
doktora medycyny wstąpił do służby rzą-
dowćj, ostatecznie mieszkał w Kownie jako
członek tamtejszego urzędu lekarskiego,
tam. też i życia dokonał po roku 1870.

7

Jagieli Ignacy (ob. str. 580).
Q cholerze. (Wiek, 1883, Nr. 165).
Żelasko J. ]. Ć., był lekarzem w domu

dla obłąkanych w Owińskach pod Pozna-
niem.
Defractura vertebrarum. Vratislaviae 1836, w 4-ce,

2 tabl. Diss. inaug.

Żera Teofil, ur. d. 29 lutego 1848 w Wy-
szonkach Kościelnych w łomżyńskióm, nau-

_ ki gimnazyalne pobierał w Białymstoku
i Warszawie, ukończywszy je w r. 1868
zapisał się na wydział lekarski Szkoły Głó-
wnój, w r. 1873 ukończył uniwersytet war-
szawski ze stopniem lekarza i niebawem
został asystentem przy klinice terapeutycz-
nój, natóm stanowisku pozostawał przez pół-
tora roku, następnie przez lat sześć był
asystentem przy klinice chorób wenerycz-
nych i skórnych, od r. 1882 jest ordynato-
rem w szpitalu św. Kazarza w Warszawie.
Przyczynek do spostrzeżeń klinicznych nad łusz-
ać (Księga pamiątkowa prof. Hoyera, str. 489 —

łobikowski Tadeusz (ob. str. 581), ur.
w Przechodach na Podlasiu d. 28 maja ro-

Zoellerus—Żuliński.

ku 1840, początkowo kształcił się w domu
rodzicielskim, odr. 1851—1858 uczęszczał do
gimnazyum w Suwałkach, następnie wstą-
pił do Akademii medyko - chirurgicznej
w Warszawie, wydział lekarski Szkoły
Głównój ukończył ze stopniem lekarza
w r. 1865, w lutym r. 1867 został pomoceni-
kiem prosektora, 1869 w sierpniu ordyna-
torem kliniki szpitalnój dla chorób umy-
słowych i nerwowych na tóm stanowisku
pozostawał do listopada r. 1874, od r. 1867
był naprzód lekarzem miejscowym a na-
stępnie ordynatorem w oddziale kobiet obłą-
kanych w szpitalu Dzieciątka Jezus w War-
szawie, na tem stanowisku dotąd pozostaje,
oprócz tego jest lekarzem Tow. Dobro-
czynności w Warszawie,
Mwoszezkowych w uszach. (Klinika, T. I,

Badania nad błoną dziewiczą. Sprawozdanie z pra-
raj” med. J. Mierzejewskiego. (Gaz. lek., T. XII,

O nadużyciach w medycynie. (Pam. tow. lek.).
Oprócz tego pomieszczał streszczenia z działu cho-
> NA: w przeglądzie postępu nauk lekar-
skich.

Żórawski Maryan (ob. str. 582).
Fizyologia zwierząt domowych. (Opiekun zwierząt,

1883, Nr. 44 — 47).

Żukowski Maksym Eliasz (ob. str. 582),
rodem z Litwy, do szkół uczęszczał w Wil-
nie, następnie poświęcał się naukom lekar-
skim i w r. 1812 ukończyłje ze stopniem
doktora medycyny, następnie wstąpił do
służby wojskowój, około r. 1831 był ordy-
natorem w szpitalu wojskowym w Mo-
skwie.

Żuliński Tadeusz (ob. str. 582).
Wniogek akademickićój komisyi szkół średnich

w sprawie roformy ich hygienicznój. Kraków, 1883,
a> Nowój Reformy, dr. Związkowa, w 16-ce, str.
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wymienionych w słowniku, alfabetycznie, porządkiem wieków zestawiony.

de Abano Piotr, 1249—1315.
Ciołek Vitellio.
Orescetyn de Orecentiis

Piotr, 1280 — 1307.

Ajmeryk.
z Brzega Piotr.
Dominik.
z Grotkowa Jan.
Jan Polak (Polonus).
Katarzyna (medica).
z Kolonii Henryk.

* Accoromboni Hieronim,
1469 — 1537.

Agrippa de Nettesheim
(Henryk Korneliusz),
1486 — 1554.

Aleksander.
Alman Henryk.
z Amalii Tomasz,

z Bazylei Jan.
Benedykt.
z Biskupia Bernard.

©
dinórń Jan 990.

XIII.

Jan (lekarz poznański).
Jan Polak (Joannes de Po-

lonia).)
Mikołaj (prob. włocł.).

XIV.
z Koła Maciej (de Kolo

Mathias).
Mateusz (Matheus Barzel-

lay de Stachow).
Mikołaj (dominikanin).
Mikołaj.
Olszkowski Jan.

XV.
z Błonia Maciej, um. 1517.
Boksica, Bokszyca z Bok-

syc (de Boxicze) Jakób,
um. 1498.

z (Chotkowa Piotr, um.
1497.

Cosmider Jan z Ostrzeszo-
wa.

z. Dobczyce, z Trzemeszny
Jan, um. 1507.

Mikołaj, um. 1296.
Radosław, (Radzsław).

z Poznania Jan. '

Radlica (z Radlie Jan), um.

Wacław, UM. 1889.

z Dobry Jan.
z Drohobyczy Jerzy.

Gaskiewicz Paweł.
Grassowicz Piotr.
Gazzi (Gazius) Antoni, ur.

1462.
z Górki Maciej.
Grodzicki Maciej (1458 —

1517).
Grzymała Jędrzej, um.

1466. ki
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Hanczko.
Hermanni.
Hesse Bernard, um. 1465.

Jakób (lek. król.).
z Kościana Jan.
z Krakowa Jan Ursyn.
z Krakowa Stanisław.
z Krakowa Stanisław.
z Krakowa Stanisław 5.

(Selwan czy Selig).
z Krakowa Wacław.
z Krakowa Wojciech.
Kro de Kotbus Jan.

z Ludziska Jan.
ze ILLwowa Michał,
z Łęczycy Marcin.
z Mowicza Adam.
z Kowicza Maciej.

*% Matheolus.

Adryan.
Alantsse (Alanzy) Mikołaj,
um. 1580.

Amatus Lusitanus (Rodri-
guez da Castello bianco).

Andrzej,
Antoninus Jan,
Anzelm.
Arundinensis

Jan.
Aurifaber Andrzej, (1512—

1559).
Aurimontanus a Ferimon-

tanis Hieronim, umarł
1588.

(Trzciński)

Bachwekan.
Baliński Aleksander.

_ Bandkowski Kasper.
Bariensis Jakób Ferdy-

nand.
Bart Zacharyasz.
Barthold.
Bartolan (Bartholanus)

Stanisław, um. 1618.
Basa Wojciech, 1501 —

1568.
Bassaeus (Baza) Wojciech.
* Bauhinus OCasp., (1560—

1624).
Bell Jan.
z Bełżyc Jakób.
* Beroaldus Filip, um. 1522.

XV—XVI.

z Miechowa Maciej (Mie-
chowita) 1456 — 1528.

Mikołaj Polak (Nicolaus
Polonus).

Mochinger Marcin, 1485 —
1500.

Mulicz Edward.

z Olkusza Jan.
z Olkusza Jan (młodszy).
z Olkusza Marcin.
z Opatowa Wojciech, um.

1467.
z Oszkowie Mikołaj.

z Pawii Jan (de Papia, de
Saccis).

Pernus Melchior.
Pleszowski Stanisław.
z Poznania Wawrzyniec.
z Przemyśla Marcin.
Psarski Andrzej.

XVI.
Biedrzycki Adam Paulin,
um. 1580 (?).

Biedrzycki Jan.
z Biskupie Jakób, 1502 —

1558.
Blandrata Jerzy.
z Bochini Adam.
Bolański Jan, um. 1538.
Bolconello Andrzej.
z Bolemowa Ambroży.
Bołącki Jan (d)..
Borek Jan Wojciech.
Borucki Marcin, um. 1567,
Borun: Stanisław Fabry-

cyusz.
Botryn (Botrini) Szymon.
Brettschneider Jan, um.

1574.
Brutus Michał.
z Brześcia Stanisław.
z Brzezin Adam, um. 1552.
Buceella Mikołaj, um. 1610.
Bzowski Abraham, 156/—

1627.

Campianus (Kampian) Pa-
weł.

Oannobius Emil.
Chiacor.
z Ohmielnik Marcin

(Chmielecius Martinus),
(1559 — 1632).

Chojnowski Feliks,

z Raciborza Wawrzyniec.
z Reguł Jan (de Regulis

Regulus).
Ruthenus Bazyli.

Scharf.
Stanko Jan.
Świetlik (ze Świetlik Jan).
z Szamotuł Wojciech, um.

1507.
Szweidnie Wincenty.

Ursinus Jan.
* Vierdung Jam (Verdun-

gus).
Wasyl Ruthenus.
Wels Jan, um. 1498.
z Wittenberga Błażej.

z Zalesia Jakób.
Zaleszowski Jakób.
Zygmunt.

Chraplowski Gallus z Bo-
chni.

Chrościewski,  Chroście-
jowski Stanisław.

Chrościewski, Chrościejow-
ski Jan Hieronim.
z Cieszyna Wacław.
Olodinius Maciej (d).
Oornaro Ludwik, 1467 —

Qureus (Ouraeus) Joachim,
(1582 — 1573).

Qyrenberg Jan.
Qyrus Stanisław.
Ozarnkowski Andrzej.

Datenus Piotr, um. 1590.
Dąbnieki Mikolaj.
Długopolski Krazm.
Dominicus de kaygosa.
* Donius Oonsentinus Au-

gustinus.
Dowojna Stanisław.
Drozdowski Chrystian.
Duretus Ludwik, (1527 —

1586). -
z Dusznik Marcin, um.

1527.
Dycyusz Kukasz.
Dycyusz Sebastyan.

Egidius M.
Eliasz.



Engels Krzysztof.
* Kobanus Helius (1488 —

1540).
Ephorinus Anzelm.
FEsuriens Absalon.

Falimierz Stefan.
Filipowicz Jan.
Fink Rupert.
Fontanus Walenty, 1536—

1618.
Fox (Foxius) Marcin, um.

1588.
Franconius Mathias.
Frączek.

Gajer Jakób.
Gall.
Galenus.
Gasto Abraham.
Gemma Jan Chrzciciel

1545 — 1608.

Gemma Korneliusz (1585

— 1597).
Glicki (Glicius) Marcin

1528 — 1591.

Glirius Maciej.
z Głogowa Jan, um. 1507.

z Głogowa Michał.

Goski Kacper, um. 1578.

Grabowski Wojciech.

Grodzieki Andrzej, um.

1550.
Grodzicki Wawrzyniec.
Grot Stanisław.

Grutinius Jędrzej, 1568 —

1599.
Grzywna Jakób.
Gyulay Paweł.

Haller Franciszek.
Hassler Jan.
Hermann Daniel, um. 1601.

Hetter Adam.
Hierovius v. Kościołek Bar-

tłomiej, um. 1612.
Hispanus.

Izaak.
Jakób.
Jakobejus Stanisław, um.

1612.
Jakson Wojciech.
z Jaktorowa Jan.
Jan (proboszcz bocheński).
Jan (cyrulik krak.).
Jan Polak (Joannes Polo-

nus).

XVI.

Janecius. i
Jasmanicki Jakób.
Jastrzębiec Jan.

Kamintus.
Karliński Stanisław.
Klaudyusz Waleryusz

(Claudius Valerins),
1524 — 1576).

Kliszewski Piotr.
z Kobylina Andrzej Głla-

ber, um. 1548. ;
Kolakowski Stanisław.
Kopernik Mikołaj, 1478 —

1548.
Kostka Andrzej.
z Koszyce de Cassovia Jan.
z Krainy Maciej.
z Krainy Wojciech, um.

1559.
z Krakowa Andrzej.
z Krakowa Maciej.
z Krakowa Jakób Grzy-

wna.
z Krosna Jędrzej.
z Krosna Marcin, um. 1562.
Kuncze Mikołaj, um. 1588.

Lamchonius Jan.
Latos, Iatosius, Latosi-

nius, Latoszyński Jan.
Lindener Kacper, um.1611.
Lipnicki Erazm.
Liscovitius Vincentius,
z Lublina Erazm.
z Lublina Walenty.

z Łowicza Qypryan.
u Kowicza Feliks.
z Kowicza Stanisław.
z Mowicza Szymon, um.

1538.

Majus Tzaak.
Maliński (Malinius) Ka-

cper.
* Manardi Jan Jakób, 1461
— 1586.

Marciszewski Andrzej.
Matbias.
Mathesius Jan.
Mazaniec Stanisław.
Mejer Dawid.
Mellar Jan.
* _Mercurialis
"1580 — 1606.

Miastowski Piotr.
Miączyński Jan.
Mikan (Micannus) Stefan,
um, 1586.

Hieronim,
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* Mizaldus (Mizauld) An-
toni (1520 — 1578).

Mochinger Marcin umarł
1590.

Montanus Jakób, um. 1580.
Montanus Jan, um. 1600.

* Montanus Jan Chrzci-
ciel, 1488 — 1551.

Morawski Walenty.
Morecki z Mórki Kukasz

(Moretius Morka) umarł
1598.

Moskorzewski albo Mosko-
rzowski Hieronim, um.
1625.

Mundius Łukasz.
Murka Łukasz.

Mymerus Franciszek. .

Naborowski (Naborovius)
Daniel, ur. 1578.

Nawarski Franciszek (de

Radicibus Navariensis),

um. 1554.
Nieświarzowski Stanisław.
z Nisy Hilary.
Noskowski z Noskowa Ku-

kasz, um. 1532.
Noskowski Jan, 1478 —

- 1542,
de Nova Domo Joannes.
z Nowego Miasta Chryzo-

stom (Neopolitanus).

Nowopolski Wojciech (de
(Novopole, Novieampia-
nus Albertus, 1508 —
1558.

Nowopolski Paweł, 1527—
1600.

Oczko Wojciech, 1537 —
1599.

Oczko Wincenty, 1568 —
1626.

z Opoczna Jędrzej.
z Opola Klemens.
z Ostrzeszowa Jan Uosmi-

der.

Paulini Adam, um. 1580.
Paweł Polak.
* Pedemontanus Aleksy. ,
Petrycy Sebastyan, 1550—

1626.
Piechowski
Szymon.

z Pieczychościa Iueonard,
um. 1515.

Pietco vicius Jerzy.
z Pilzna Gal.
z Piotrkowa Tomasz,

(Piechovius)
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Piotrkowita Malcher (Pe-
tricovius Melchior), um.
1600.

_ Pisecius Martinus de Mar-
tovvic.

* Plater Feliks.
Pobiedziński Adam Pa-

weł.
Pograbius Andrzej.
z Pokrzywnicy Marcin, um.

1542.
Polak Szymon.
Polidam (Polydamus) Wa-

lenty.
Pontificius Jakób.
Pontificius Wawrzyniec,

1581 — 1586.
* Posthumus Andreas a

Grafenbergh.
de Potenza Franciszek, um.

1602.
z Poznania Bernard Wer-

nar.
z Poznania Piotr, um. 1579.
z Poznania Sebastyan,
z Poznania Stefan.
Pyrnesius Melchior.
Pyrnesius Daniel,

Rachocki Baltazar, umarł
1602.

Ragusini Tomasz.
z Rawy Jan.
z Rawy Paweł.
Regispanowius Bartłomiej.
Reska Walenty, 1481 —

BYWĘ
Reusner Hieronim.
Robocki Jakób.
Roguski Sylwester,
Rożanka (Rosarius) Stani-
__ sław.
Ruffus z Welca Marcin.
Ruszajewski Franciszek.
Rybkowicz Serafin, um.

1091,
z Rydzyny Piotr.

z Sandomierza Serafin.
Saxo Wojciech.
* Saxonia Hercules, 1551
— 1607.

- Bcharpf Krzysztof.

XVI.

Schneberger (Schneberge-
rus Szneberger Antoni),
1530 — 1581.

Schoeneus Andrzej, 1552—
1615.

Schultz Jan, um. 1588.
Seprawicki Mateusz.
Serdel Kacper, um. 1592.
Seynensis Krzysztof (Stra-

tander). 4

* Siennik Marcin.
z Sierpca Tomasz.
z Sierpca Wojciech.
Sierpski (Syeprcius) Fe-

liks Kazarowicz, umarł
1549.

z Sieradza Sebastian.
Simonius Szymon, umarł

1602.
Skarbimierski ze Skarbi-
mierza Kacper.

Skawiński Stanisław, um.
1527.

Skoryna Franciszek.
Skwierniewiecki (Skwier-

niewita) Stanisław.
Słowacki Piotr, um. 1588.
z Sokolnik Sokolnicki Mi-

kołaj, um. 1581.
Sokołowski Jan, um. 1586.
Solfa Jan, 1468 — 1564.
Somm.erfeld,
Spiczyński Hieronim.
Squarcialupi Marceli, um.

1599,
Stakenberg Kacper.
Stefanowicz (Stephanides)

Melchior.
* Stella Krazm.
Stetkiewiez Wojciech.
Stoyo Maciej, ur. 1526.
ze Stradomia Bartłomiej

(Sabinka), 1506 — 1556.
ze Ńtradomia Stanisław

(Sabinka).
Stramsowicz (Stramsovius

Biorunensis) Stanisław.
Struś (Struthius) Józef,

1510 — 1568.
Awietlik Jakób.
Swietlik Maciej.
Syreński Szymon (Syre-

nius Sacranus), 1541 —
1611.

z Szadka Jan, um, 1517.
z Szadka Mikołaj.

z Szamotuł Szymon.
Szegel Kacper, um. 1611.
Szeliga Wojciech, um. 1585.

Tectander v. Zimmermann
Józef, um. 1548.

Thurnelsser Leonard zum
Thurn, 1539 — 1596.

Tidicaeus Franciszek, 1554
— 1617.

Tridentinus Kacper (1564).
z Trzemeszna Mikołaj.
z Tuliszkowa Mikołaj.

Umiastowski Piotr.
Ursinus (Bar) Jan Leopo-

lita (v. Niedzwiecki), um.
1618.

z Urzędowa Marcin.
Uwiecki Jan,

Valentini Jan Andrzej (Mu-
tinensis), um. 1547.

Wasserbrot Hieronim.
Wedelicki (Vedelicius, Ve-

delinus) Piotr, um. 1542.
Wezalin Terencyusz.
z Wieliczki Mikołaj, 1490
— 1559.

Wildenberg (Cinguliarus)
Aurimontanus Hieronim,
1465 — 1558.

Wildenberg Wilchelm.
Wilhelm (br. jez.).
Wilkowski Kacper,
* Willichius Jodocus.
z Wilna Bonawentura.
Wojciech z Poznania.
Wojcik Jan, um. 1544.
Wolski Erazm, um. 1553.
Wolski Wacław, (1586).
Wszerecz Wawrzyniec,
um, 1614.

Zaika Grzegorz.
Ziambecki Stanisław.
Zawadzki Stanisław.
Zawadzki Stanisław, um.

1611.
Zemelius Jan  Zemełka,
um. 1607.

Zemerman.
Zimczarski (z Zimorzarza
de Schimoszarz) Balta-
Zar.



Ackerbaum Mikołaj Ignacy.
Agricola Jan.
Alantsse (Alanzy) Jan,
um. 1626.

Alembek (Alupechius) Wa-
leryan.

Alembek Ludwik.
Anczewski Marcin Nika-

nor.
Andrzej Kazimierz.
Angelus Dn.
* Anioł Michał,
Arnold Jan Daniel, 1671—

1709.
Arnuth Jakób, um. 1640.
Artomiusz P., um. 1638.
Artomius Ohristophorus.

Barcellin Piotr.
Barcz Stanisław Michał.
Barner Jakób, 1641—1686.
Bartoszewski Walenty.
Beckher Daniel, 1594 —

1655.
Beckher Jan, 1621—1660.
Behm Michał.
Bernitz Marcin Bernard,
Bętkowski Aleksander

Wojciech.

Birkowski Szymon, 1574—
1626.

Blank Daniel, 1617—1691.
* Boesius Daniel.
Borboniusz Mateusz, um.

1629. :

Boy Jakób.
Boym Paweł Jerzy.
Boym Michał.

" Boym Michał.
Boym Paweł.
Breyn Jakób, 1687 —1697.
Broscius Jan, 1585—1652.

Budny (Budnius) Tomasz.
Bukky Krzysztof, 1176 —

1705. 5

Campianus Marcin, um.
1629.

Campius Marcin.
Cebrowski Andrzej.
Cebrowski Mikołaj, um.

1658.
z ChmielnikJan kŁukasz.

Chronicz Bernard.
Ohrząszczowicz Tomasz.

Dorohostajski

XVII.

AVII.

Ciachowski Piotr (Qzia-
chowski, Ciachovius)
z Brzeźnicy.

Chotius Christianus.
Qolin Sebastyan.
Connor (O Connor) Ber-

nard, 1666 — 1698.
Oonradt Hieronim.
Oonradt Izrael, um. 1715.

Coschwitius Jerzy Daniel.
QCoschwitiug Jonasz Daniel.

de la OCourvće Jan Klau-

dyusz.
Orusius Floryan.
Owikliński Jan.
Qyrus Dominik Paweł.
Czarnowski Fr. Jan Paweł.
Czechucki Franciszek Jó-

zef.
Ozerski Jakób.
Częczkiewicz Józef Anto-

ni, um. 1714.

Daniłkowicz Maciej.
* Dawidson (Davissonius)
Wilhelm.

Ditrich Wigbort.
Dobraszowski Sebastyan.
Dobromirski Jan.
Dobrzański.
Dobrzyński albo Dobrzeń-

ski Wacław.
Doering Ohrystian.

Krzysztof
Moniwid.

Drewno Kukasz.
Durosz Daniel.

- Durosz Wacław, um. 1704.
Dybowiecki Stanisław,
um. 1618.

Dylągowski Bartlomiej.
Dzidowski Jan Stanisław,
um. 1718.

Dziurkiewicz Kazimierz.

Eichstadius Wawrzyniec
(1596 — 1660).

rb Jan.
Frbenius Lubertus.
Brndtel Krystyan Henryk

(1670 — 1734).
Ewaldt Beniamin (1674 —
2:0),

Fabricius.
Falęcki Krzysztof (1591—

1649).
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Felwer Jan.
Ferendini.
Flores.
* Fonseca, Rodericus.
Freudenhamer Jerzy.
Freytag Adam, 1608 —

1650.
Friese Joachim.
Fulgentius P.
Fulwiusz.
Furstlof Efraim.

Gaden Daniel.
Gallus Aleksander.
Garani Paweł.
Gargas Krzysztof.
Gawłowicki Szymon.
Gehema Janusz Abraham

(Janus).
Gehler Michał.
Grenoino Modest.
Gidelczyk Jakób (1589 —

1650).
Gilli Mikołaj.
Goldammerus Casp. Gotfr.
Grolemowski Wojciech.
Groski.
Goski Marcin.
Gosławski Jakób.
Gottwald Krzysztof, 1686

== ELO0: i
Grembs Jerzy.
Greulinck Jan Henryk.
Grodzicki Jakób.
Grosweier Marcin.
Guldenius Paweł.

Haberman Jan.
Hammen Ludwik, 1652 —

1689.
Haur Jakób Kazimierz, ur.

1632.
Hebrecki Jędrzej, umarł

1628.
Hecker.
Hein Jan Paterson.
Hemsing Rotger.
Henning Dawid, 16038 —

1642.
Henning. a
Hepner Franciszek Domi-
. nik, um. 1649.
Herden Benjamin, umarł

1704. :
Herka, Hercius Kazimierz

Stanisław.
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Heysius Frnest Gotfryd,

1656 - 1694.
__ Hildebrand Henryk.

Hoffmann Godfryd.
Homodeus Jan.

Jach.
" Jaenichius Piotr.
Jagelski Cassianus.

_ Jahn Jan Wilhelm.
Jakobejus Wawrzyniec.
Janczewski Marcin.
Jankiewicz Marcin.
Jarczyński Jan.
Jasieński, um. 1620.
Jasiński Paweł.
Jeleniewski Adam.
Jeleński Henryk.
Joannicy Gabriel v. Hanu-

szek, um. 1645.
Jonas.
Jonston Jan, 1608 — 1675.
Józefowicz Jakób Aleksan-

der. .
Józefowicz Mikołaj.

- Kalkowski Jan.
Kall Michał.
Katerla, um. 1625.
Kitlof Joannes a Leclau.
z Klecka Marcin.
Kleinfeldius Mikołaj.
z Kleparza Jakób.
Knoeffel (Onoeffel) albo

Cneuffel Andrzej, umarł
1658.

Knoeffel albo Cneuffel An-
drzej, um. 1699,

- Kohn Tobiasz, 1655—1729.
Koliński Łukasz.
z Kolna Kukasz.
Kołakowski Hieronim.
Korytoni Jan.
Korzeniowski Marcin, um.

- 1646.
Kostecki Jakób (d).
Koszycki Grzegorz.
Krafft Jan Kacper.
Kraus Jakób.
Krokier Paweł.
Kruger Jan Bartłomiej.
Kruk Kazimierz.

_ Kubitkowicz Jakób.

Laciosi Antoni.
Laelius Lucius.
Latkowicz Sebastian, um.

1622.

XVII.

Lauerman Jan, 1613 —
1648.

Lazaroni Lanfrancus Pa-
weł, um. 1647.

Leonicenus Jan Athesti-
nus.

Leopoldowicz Mikołaj,
15/4— 1639.

Lestenau Marcin (d).
Leszczynowicz Marcin, um.

1666.
Lettow, Littawer Vorbek

Maciej. 15938 — 1662.
Ligęza Jakób,
Lubiecki Paweł Franci-

szek.
z Lublina Aleksy.

Kopacki Jacek, um. 1702.
z Mowicza Wojciech.
Kyszkowski Winceaty.

 Maciążek (Maciązkowie)
Jan

Maćkowski.
Mader Henryk (d.).
Majus Tobias, um, 1632.
* Majus Teodor.
Makowski Samuel.
Margowski Andrzej Ru-

dolf.
* Martinius Henryk.
Martinus Grzegorz (d.).
Matatyas, um. 1668.
Matesilani.
Mazurkiewicz Maciej.
Meisner Jan Teodor, um.

1711.
Meisner Krzysztof, 1602—

1667.
Meller Jerzy.
Mertens Hans.
Męciński Wojciech, 1601—

1648.
Mieleński Maciej.
Mikołajewski Marcin.
Minadous, um. 1615.
Misokakus Wilhelm.
Mitkowski Jan, um. 1646.
Mitkowski Władysław,
1619—1661.

Młodzianowski Jan.
Mochinger Jakób, 1627 —

1656. ;
Mochinger Jerzy, 1595 —

1656.
Moeller Jan Wilhelm,
Moller Paweł.
Mori Jacopo.
Mroz Jan.

Mucharski z Mucharza Jan
Wincenty, 1624 — 1690.

Maucharski z  Mucharza
Piotr, 1589 — 1666.

Muneghina Bernard.

Najmunowicz albo Nayman
Krzysztof, um. 1651.

Niewieski Stanisław, um.
1699.

Nikloszewski
1594 — 1641.

Nitschke Eliasz, 1644 —
1711.

Nuszczyński Marcin.

Krzysztof,

Ochocki Gabryel, um. 1673.
Ochocki Gabryel,
Oczko Jan. ,
Oelhaf Adam Joachim,

1570 — 1630.
Oelhaf Mikołaj.
Orłowski, Jędrzej, umarł

1680,
Orzgiewicz Jakób Franci-

szek.

Paludius Salomon.
Paschalis Piotr.
Pastoryusz ab Hirtemberg
Joachim, 1610 — 1681.

Pauli Adryan, um, 1622.
Peter Udalryk.
Petrycy Jan Innocenty,
um. 1641.

Pieniążek Krzysztof,
Pipan Jerzy, um. 1648.
Politiani Józef,
Ponikowski Jan.
Porembny Stanisław.
Posselius Joachim, um.

1624.
z Przemyśla Jakób.
Przewóski Franciszek Jó-

zef.

z Radziwia Klemens.
Reineker Jakób.
Remus Jerzy.
Remus Jerzy Ernest.
Renć Piotr.
Rezler Wojciech  Kazi-

mierz.
Rezner Jan.
Roliński Franciszek, um.

1674.
Roliński Paweł.
Roliński Michał.
Roskowicz (Roseovius, Ro-

scius Jakób).



Rudomicz Bazyli.
* Rulandus Marcin.
Ruszel Jan.

- Sakowicz Kassyan Kalikst,
1578 — 147.

de Salsa Ludwik (d.).
Sapalski Krzysztof, 1588—

1648.
Schmidt Jan, 1624—1690.

Schmidt Jan Gabryel, 1662
— 1686.

Schoesser Chrystian Teo-
dor Emilian.

Schultz Hieronim, 1610 —
1660.

Schultz Szymon, um. 1679.
Schulze S.
Schwentner Kasper.
Scotus Teofil.
Sechkini Jan.
Seger Jerzy, 1619—1678.
Siegfried Henryk.
Sinapius (Senfft) Michał

Aloizy.
Sledzianowski Jan.
Sleszkowski Sebastyan,

1569 — 1648.
Sleszkowski Wojciech, um.

1718.
Słonkowiez Marcin, um.

1658.

Słowakowicz Stanisław,
1634 — 1001.

Smieszkowiez  Wawrzy-

niec, 1590 — 1646.

Abrahamowicz.
Ackord Józef Samuel.

Ajlhaud Jan, um. 1756.

Albertrandy Antoni.
Arnold Jan Godofred.

Arnold Jerzy Chrystyan,
1747 — 1827.

Aron.
* Asch.
* ĄAstruc Jan, 1684—1766.
Awedyk Jan Michał.
Awedyk Jan Nepomucen.

Bachstrom Jan Fryderyk.

Badurski Jędrzej, 1740 —

1789.
* Baker Georg.
Ballexserd Jakób, 1726 —

1774.

XVII-XVIII.

Sokołowski Marcin Jerzy.

Solski (Solcius, Scholtz,

Schulz) Kacper, um. 1658.
Soszyński (Soschinus) Jan
Amplias.

Spinowski.
Stadtlinder Antoni, 1624

— 1704).
Sternberg Krzysztof.
Stoll Paweł Fryderyk.
Strachocki Jan Wojciech.
Stupanus Fmanuel.
Sulcius Joannes.
Sybilla Dorota, 1590 —

1625.
Sylwester.
Syxt (Sixtus) Hrazm, um.

1685.
Syxt Tomasz, um. 1681.
Szymaniewicz Andrzej.
Szymonowicz Jędrzej.

Taubenheim Jan  Kazi-
mierz, um. 1707.

Temberg Jan.
Teuber Jan.
Teuber Jan Fryderyk.
Tomicki Benedykt Adam.
Tomkowicz.
Toński Jan.
Troppaniger Joh. Christ.

Tryznakiel Stanisław An-
toni, um, 1637.

Trzeciak Franciszek.
Tylkowski Wojciech (Fa-

bius Hercinianus).

XVIII.

Barcz v. Bartsch Jan Kan-

ty, 1765 — 1828.
Bednarczyk Jerzy, 1740—

1496.
* Beer Jerzy Józef, 1768—

1818.
Behm Karol, um. 157.

* Beimler (Baumler) Sam.
Bekker.
Bensheim Ernest.
Berendt Nathanel.
Berger de Lonchamps Jó-

zef, um. 1812.
Bergonzoni Michał, 1744—

1819.
* Berkley Jerzy.
Billing Jan Jakób.
Binniger L. FE.
Bioset Carl.
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Vechner Mateusz, 1587 —

1630.

Waldenbach Melchior Be-
niamin.

* Waldung Wolfgang.
Wangelin Kacper.
Warnatius Henr.
Weberski I. Jac.
Welemius (Welumius) Se-

bastyan.
Weller Mikołaj.
Węgierski Jan.
Wiesener Krzysztofor.
Wilezek Benedykt.
Wojna Jan.
Wolf Jędrzej.
Wolfowicz Andrzej.
Wolfowicz Jan.
Wolski Mathias Augusti-

nus.
Wonieński (Woniejski,

Woiński, Wojeński) Ma-
ciej, um. 1648.

Wosiński Stanisław.
Wridt Fryderyk.

Zagórski Jakób, um. 1683.
Zakrzewski Tomasz, um.

1607.
Ziętkiewicz Maciej.
Złotorowicz Franciszek.
Zoellerus Zacharyasz (d.).
Zwieker Daniel, 1612 —

1678.

Birytowski Paweł.
Bisio Stefan, ur. 1720.
Blech Ephraim Phil.
Blumer.
Boeckler Jan.
Boehm Franciszek Teofil.
Boening.
Bolten Dan. Henning.
Bonacina Marek  Kuge-

niusz.
Bonfigli Onufry.
Boniałowicz Henryk Er-

nest.
* Boretius Maciej Ernest,

1694 — 1736.
Breyn Jan Filip, 1680 —

1764.
Briotet Jakób, 1746—1819.
Brzeski Antoni.
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Brzostowski Paweł Ksa-
wery, 1730 — 1828.

_* Buchan Wilhelm, 1729—
> 1805.
* Buc'hoz Piotr Józef, 1731
— 1807.

Bućkiewicz Adam.
Buczalski Józef.

Camelin Jan, um. 1774.
de Oamillis Dominik Piotr.
Camuset Jakób Emilian,
um. 1739.

Carove Piotr Józef, umarł
1800.

Carrióre Jan Salomon.
* Oerner (Zerener) Jan Mi-

kołaj.
Olótz Michał.
Oolohri Mendel Aaron.
Oordć Mikołaj, 1745—1821.
Qzajkowski Grzegorz, um.
1/57.

Czenpiński Jan Chrzciciel,
1721 — 1786.

Czenpiński Jan.
Qzenpiński Paweł.
Czerwiakowski Rafał Jó-

zef, 1748 — 1816.

Danilewski Jan.
Dargosz Floryan B.
Deszner Karol, um. 1788.
Dubiński J. Michał.
Dupont Franciszek Flo-

ryan, um. 1752.
Dupont Jan Feliks, ur.

1018.
Dwernicki Bernard.

Ebert Filip Jakób.
Einholm Eliasz.
Eliasz z Pińczowa, um.

1070.
* Kllisen G.

Falkensohn Behr Isaschar, -
ur. 1/46.

Fechner Mateusz.
Fijałkowski Stefan.
Filipecki Fózef (1757—

1810).
* Fischer Justyn Wilhelm

1775 — 1804.
* Flores Józef,
Flott Krzysztof.
Fokkelmann Jan Filip, ur.

(1752 — 1824)
Fonklofen. Jerzy.

— Formica Antoni.

XVIII.

Forster Jerzy Adam, ur.
1754.

Francki Tomasz.
Frank Fsasias Jacobus.
Frank Jan Piotr (1745 —

1821).

* Gabriel Joan. Sam.
Gagatkiewicz Walenty,

1/50 — 1805,
Galvez Bonawentura.
Grepert Maciej Józef.
Gierlach Nataniel, umarł

1715.
Gresner Karol Filip 1719—

1750.
Gilibert Jan Fmmanuel,

1741 — 1814.
Gillet.
Godswiler.
Groetz Gotfryd.
Groltz Karol Bogumił.
Gordon Mikołaj Michał.
Gottwald Jan Krzysztof.
Gottwald Olaw.
Grygier August.
* Gruentz Justus Gotfryd,

1714 — 1754.
Guilard Petrus (d.).

Hacquet Baltazar, 1740 —
1515.

Haller Maciej.
Hartley Dawid,

1750.
* Hecker Aug. Fryd. (1763

811).

1705 —

Hefftor Joh. Christ.
Heintz de Palkenau Fran-

ciszek Karol.
Henning.
Hering (Haering) Piotr

Paweł.
Herman Efraim Bogumił.
Herrman Nepomucen An-

toni.

Herrenschwaud Jan Fry-
deryk, um. 1796.

* Heucher Jan Henryk
(1677 — 1747).

* Heuselmann.
Hiehnel.
Hiernes v. Hirneys.
Hirsch Wolf.
Hirschfeldt Ferdynand

Sturm, ur. 1737.
Hoelmann.
Hoevelke Michał.
Hoffmann Fr.

Jabłoński Wojciech Stani-
sław.

Jagielski Adam Stefan (d.).
Jakubowski Maciej Leon,-

1747 — 1825.
Jaśkiewicz Jan Dominik

Piotr, 1749 — 1809.
Jelonek Jan Jerzy.
Jerzembski.

Kaestner Jan.
Kambon Marek.
Khittel (Kittel) Karol.
Kircheim Chrystyan Hen-

ryk.
Klemens.
Klessen Jan.
Knigge Adolf Franciszek

Fryd. Ludwik, 1752 —
1796.

Knobloch Michał Ludwik.
Knolle Jan Fryderyk.
AD Fabian Jakób

ale
Komorsky Nep.
Kompres.
Kordaly Jan Maciej.
Kornatowski.
Kortum Ernest.
Kosicki Karol Ernest.
Kostrzewski (Chryzostom
Nepomucen.

Kostrzewski Jakób.
Kozłowski Michał Wolf-

gang.
Krause Chrystian.
Krechowski Wojciech.
Kroczkiewicz Karol.
Kruk Daniel.
Krupiński Andrzej.
Krzeszyński Filip Bogumił.
Krzysztofowicz Szymon.

" Kubas Marcin Jakób.
Kulbowicz Bartłomiej.
Ku!mus Jan Andrzej, 1689
— 1745.

Kulmus Jan Jerzy, 1680—
1651.

Kulmus Jan Ernest (d.).
Kulmus Jan Ludwik (d.).
Kuntze Jan Daniel.
Kupiński Jędrzej.
Kurcyusz (Curtius) Fran-

ciszek,
Kwiatkiewicz Józef.
Kwiatkowski N.

' Lafontaine Leopold, 1756
— 1812.

Lahman Józef (d.).
Lanckisch Joan Georg.



Lengnentius Anioł.
Leonhardi Jan Godfryd,

1746 — 1828.
Lessel Jan Chrystyan Au-

gust.
Lessius Leonard.
Levi Moses,
Levinsohn Wolff.
Lisikiewicz Józef, 1788 —

1822.
Lobenweia Jan Andrzej,

1758 — 1820.
Loeben Józef.

" Locber Fryderyk.
Loelhoeffel (Lielewel) Hen-

ryk, um. 1768.
Lucy Jan Nepomucen, um.

1786.

Lucyusz Adolf.
* Littcke.

Łaskowski Marcin, umarł
1757.

Łazowski Józef.
Łopacki Stanisław Antoni,
um. 1738.

Łopacki Jacek Augustyn,
1690 — 1762.

Machnicki _ (Machnitzky)
Jan Beniamin.

* Mackenzie Jak.
* Madai Dawid Samuel.
Majeranowski Józef Leo-

pold.
Maignain Piotr Franciszek:

Julian, 1752 — 1811.
Makowski.
Malcz (Mallsch), um. 1809.
Malinowski Franciszek.
*Marcheselle JózefAntoni.
Marsigli.
Mastallir Jakób Józef,
Mathy Józef Ludwik.
Matta Jan.
Matuszewicz Andrzej, 1760
— 1816.

Menceliusz Jan Krzysztof.
Messerschmidt Daniel

Gottlieb, 1685 — 1785.
Meza Teof. Sal. de.
Michałowski Ignacy Pa-

weł.
Michałowski Jan Jakób.
Miętuski Jan.
* Milhórd Nohain Ann-

drem. SE
Minasowicz Jakób.
* Minderer.

SŁOWN. LEK. POL.

XVIII.

Mizler Mitzler de Kolof
Wawrzyniec, 1711 —
1778.

Moneta Ohrystyan Jakób,
um. 1792.

Merelli Jan.
Moroński Jakób Józef.
* Mosch K. F.
Mueller Jan Ohrystyan,
um. 1774,

Nathan Samuel (d.).
Nejfeld Ernest Jeremiasz,

1721 — 1778.

Nelson de Erstbolm Jan.
Nitschke Kliasz Gotf., 1676
— 1718.

Nova Antoni.
Nudov Henryk.

Orłowski Andrzej Jan,
1785 — 1788.

Ormiński Tomasz Franci-
szek.

Otto de Ott August.

Papelbaum Georg. Chri-
stophorus.

Paschal.
Patte Piotr, 1723 — 1814.
* Peima I. B.de Beinlema.
Perzyna Ludwik, 1742 —

1812.
* Petit Jan Ludwik.
Pieczonka.
Placikus Fustachiusz.
* Plenk Józef Jakób.
Podecki Wojciech.
* Prohaska Jerzy, 1749 —

1822.
Przemieniecki Antoni, ur.

1762.

Regemann Jan Ludwik,
1711 — 1782.

Regnier Mikołaj, 1723 —
1800.

Revelli Józef Maria.
Roussel Piotr, 1742—1802.
Różański Jan.
Różański Józef.
Rudnicki Ohrystyan.
Ryszkowski Franciszek
Ksawery, 1746 — 1809.

Sartoris Józef.
* Saucerotte.
* Saucerotte Konstanty.
Sawiczewski Józef, 1762—

1825.
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Scheffler Piotr Ernest,
1742 — 1820.

Scheinvogel Oharles.
Schmidt Paweł Wilhelm.
Schreiber Jan Frider., 1705

- 1760.
Schultz Jan (d.).
Schultz Jerzy Piotr, ur.

1680.
Schultze O. F.
Schulze J. H.
Schwantes Teofil.
Seisser Józef.
Sendel Chrystyan Daniel.
* Simmons.
Skiwski Szymon.
Słowakowicz Jan Antoni,
um. 1721.

Soemmering Jan Tomasz.
* Soemmering Samuel To-

masz.
Sokołowski.
Soldadini Paweł, um.1785.
Spaeth Fryderyk, 1746 —

1818.
Sperling Paweł Gotfryd.
Starnigiel Wawrzyniec.
Steckiewicz v. Steczkie-
wicz v. Stetkiewicz Mi-
kołaj Fan.

Stefański Franciszek, um.
1787.

Steidele R. JI.
Z Salomon Ernest

(d.).
Stóckel Manasse.
Stoll Jan Grodfryd Stani-

sław. :
Stuart Piotr.
Stubielewicz Stefan, 1762

1814.
Sturm de Hirschfeld Fer-

dynand,
Bymonowiecz Roman, 1768
— 1818.

Szaster Jan, 1741 — 1798.
Szaster Mikołaj.
Szaster Wincenty, 1757—

1816.
Szumlański Alex.
Szumliński Marcin Xawer.
Szylarski Wojciech.
Szymanowski Stan.

Thadini.
Thullie Jan,
Timm Edward Fryderyk.
Tissot Szymon Andrzej.
'Troschell.
Trzciński Andrzej, um.

1828.

41
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Tukałła Maciej.
Tuszek Jan.
Twardochlebowiez
um. 1806.

Tom.,

* Vicat Filip Rudolf.
Virion Karol Józef, um.

1815.
Vogetius Jan, um. 1724.

Wadowski Stanisław, um.
1769.

Wahlburg Wilhelm, 1759
1828.

Abgarowicz Józef, umarł
1876.

Abicht Adolf, 1793—1860.
Abłamowicz Józef.
Abramowski Maurycy, ur.

1852.
Abrahamson Bernard Ja-

kób.
Adami Paweł.
Adamkiewicz Adolf, ur.

1822.
Adamkiewicz Albert, ur.

1850.
Adamowicz Adam Ferdy-

_ nand, 1802 — 1881.
Adamski Antoni, ur. 1830.
Adamski Maksym. Józef
Wojciech Andrzej An-
toni, 1796-— 1880.

Adler Franciszek Ksawery.
SCAJry
Aksamitowski Franciszek,

1852 -—— 1877.
* Albrecht I. F. E.
Aleksandrowicz Adolf, um.

1875.
Aleksandrowicz Aleksan-

der.
Aleksandrowicz Benedykt,

1796 — 1881.
Albrecht Fryderyk Wil-

helm, um. 1870.
d'Alle Majeur Romeo Ro-

mualdo. Ę
* Alvarenga da Costa.
„Ammon August Fryderyk,

1799 — 1861.
Anders Ludwik, ur. 1854.

- Anders Teodor, ur. 1857.
Andriolli Erminio, 1835 —

1876 (d.).

XVII—XIX.

Wannówski Felicyan, ur.
1764.

Waśniewicz Wojciech.
Wasznowski Felicianus.
Weichardt Teodor Tomasz.
Weis Szymon.
Werch Jan Samuel.
Widazy.
Wiebers I. F.
Wiehl Obrystian Baltazar.
Wierzyński.
Wilezek Jan.
Wojakowski Wincenty,
um. 1802.

Wolf Abraham Emanuel.

XIX.
Andruszewicz Antoni Jan.
Andrychewicz.
Andrysiewicz.
Andrzejewski FHrazm.
Andrzejewski Jan.
Andrzejowski.
d'Anns Jan.
Antoniewicz Eustachy (d.).
Antoniewicz Franciszek,

1816 — 1873.
Antonowicz.
Antonowski.
Apte Markus, ur. 1826.
Arcimowicz Hil. Jan.
* Arejula Joh. Eman.
*ATIB:
Armatys Hipolit, 18386 —

1869.
Arnold Jan Daniel, uro-
dzony 1796.

Aronsohn Juliusz.
Atlas Henryk, um. 1878.
Auer Wiktor.
Augustynowicz Tomasz.
Auslander (d.).
Ayóće Norbert.

Babiński Romuald, uro-
dzony 1826.

Bacewicz Antoni Ludwik.
Bachmann Mateusz Otto.
Baczyński Antoni.
Baftałowski S.
Bagieński Józef, ur. 1617.
Bakody Teodor.
Bakowiecki.
Balbiani Konstanty.
Balczewski Aleksander.
Baldauf Franciszek Ksa-

wery, 1775 — 1858.
Ballin Samuel Jakób.

Wolf Karol Ludwik.
Wolf Mateusz Natanael.
Wolf Moses ben Benjamin.
* Wolf N. M.
Naa Jam, um. 1798

(d.).
Wolstein Jan Bogumił.
Wysokiński Qypryan Ale-

ksander.

Zajączkowicz Jan, umarł
FEE

Załuski Józef.
Zanelli Karol.
Zernecke J. H.

Bałwański Antoni.
Bamberg Henryk.
Bandrowski Sas Juliusz

Maryan, ur. 1855.
Bandtke Jerzy Samuel,

1/68 — 1885.
* Bating William.
Barach Adam.
Baranek.
Baraniecki Tomasz, 1801—

1859.
Baraniecki Adryan, uro-
dzony 1828.

Baraniecki _ Mieczysław,
1833 — 1876,

Barankiewicz Maciej, um.
1829.

Baranowski Antoni, um.
1859.

Baranowski Ignacy, uro-
dzony 1838.

Baranowski V.
Barański Antoni.
Barasch Juliusz, ur. 1815.
Barbar Ignacy.
Barkmann Kazimierz.
* Barnes R.
Baroc Adam.
* Barthels O,
Bartkowski Hilary.
Bartkowski Klemens.
Bartlitz Stanisław (d.).
Bartmański Ferdyn., ur.

1837.
Bartolozzy Feliks,
Bartoszewicz Joachim, ur.

1834.
Bartoszewicz Józef.
Bartoszewicz Józef Ale-

ksander, um. 1870.
Bartoszewicz Wacław.



Barwiński Oskar Wale-
ryan, ur. 1844.

Barzycki Józef.
Batalin Maciej.
Batkowski Antoni,

dzony 1847.
Baudouin de Oourtenay

Jan, um. 1822,
Bauerertz Adam, ur. 1845.
Bayer Karol.
Bącewiez Jan, 1799-—1864.
Beauprć Antoni Józef.
Becker Gotfryd Wilhelm.
* Bednar Alojzy.
* Behrend Fryderyk I.

uro-

Beiser (Bajzer) Mojżesz,
1806 — 1880.

Bek A.
Belakowicz Stanisław (d.).
Belke Teotil, ur. 1840.
* Bell Karol.
Bełza Józef, ur. 1805.

* Benda Karol.
Bendowski Julian, 1534—

1880.

Beneke F. W.
Beneliawski Jozue.
Beniewski Szymon, um.

1852.

Benni Karol.
Bentkowski Alfred Feliks

Bronisław, 1813 — 1850.
Bentkowski Kazimierz.
Berdau (d.).
Berends Adolf Rudolf.
Berends Joh. Bern. Jacob.,

1169 — 1828.

Bereśniewicz Jan.
Berg Ludwik.
Berger Antoni Stanisław,

ur. 1842.

* Berger Francis.
Berger Michał, ur. 1852.
Berger.
Bergson Józef, ur. 1814.
Berkowski Aleksander.
Berkowski (d.).
Berlak Salomon, ur. 1807.
Berlinerblau Fanny.
Berliński Markus, 1810 —

1846.

Bernard A.
Bernard Jan.
* Berners J.
Bernfeld I.
Bernhard Dawid, 1782 —

1858.
Bernhardt Adolf 1801 —

1870.

XIX.

Bernhardt Henryk, uro-
dzony 1836.

Beruhardt Fdward, uro-
dzony 1840.

Bernstein Józef, 1797 —
1858.

Bernstein Kazimierz.
Bernstein Wiktor.
Berres Józef, 1796 — 1844.
Berthleff Karol Teodor.
Bertrand Jakób O.
Beschoruer Fryderyk, um.

1874.
Besser Willibald 8. I. G.,

1184 — 1842,
Besser Wiktor.
Betko Ksawery.
Będziński A.
Bęklewski Stanisław (d.).
Bętkowski Nikodem Feli-

cyam Prawdzic, 1812 —
1864,

Biber Leopold.
Biberstein Jan Józef

Oswald, ur. 1824.
Biberstein Karol Ludwik,

ur. 1834.
Biegański Władysław (d.).
Bielawski Józef, ur. 1847.
Bielecki Jan.
Bielecki Ryszard, ur. 1829.
Bielecki Wincenty (d.).
Bielkiewicz Adam, 1798—

1840.
Bielkiewicz Franciszek,
Bieliński Jan.
Bieliński Józef, ur. 1848.
Bielski Józef.
Bielski Stanisław (d.).
Bielski Tomasz.
Bielski Walenty.
Bieniowski Bartłomiej, ur.

1800 (d.).
Bieńkiewicz Adolf.
Bieńkowski b.
Bierkowski Ludwik Józef

Szreniawa, 1801—1860.
Bierkowski Włodzimierz

Fryderyk, ur. 1882.
Biernacki Karol, 1797 —

1879.
Biernawski Aleksander.
Biesiadecki Alfred, uro-
dzony 1839.

Biesiadecki Jan z Wroć-
mierowy Prus, ur. 1837.

Bigel.
* Bill Jan Jerzy.
Bilczyński Dionizy, 1814—

1860.

| 648
* Billroth Teodor.
Biskupski Antoni Jan, ur.

1848.
Biskupski Feliks

biusz, 1817—1867.
* Blackburn.
* Blackwel Elżbieta.
Blatteis Jaukób.
Bloch Henryk.
Blum Stanisław, 1831 —

1863.
Blumenbach Marcia.
Blumengarten Samuel, ur.

1810.
Blumenstok Leon,ur. 1838.
Blumenthal Wojciech.
Błaszczykiewicz Se ba-
styan.

Bobowicz Antoni Lucyan.
Bobrzyński Jan Błażćj,

1810 — 1870.
* Bock Hrnest.
Boczkowski Feliks, 1804
— 1855.

* Bocquin Juliusz.
Boduszyński Wojciech Jó-

zef, 1768 — 1832.

Boening Juliusz, ur. 1845,
* Boeser O.
Bogdański Józef, ur. 1852.
Bogdański Józef.
* Bohn H.
Bohuszewicz Łukasz.
Bojanowski Karol, ur. 1835.
Bojanus Ludwik Henryk,

1776 — 1827.
Bojasiński Michał, urodzo-
ny 1839.

Bojemski A.
* Boisseau Franc. Gabryel,

1791 -— 1836.
Bokiewicż Leon, 1820 —

1879.

Bolewski Michał, ur. 1832.
Bolumiński Piotr, ur. 1831.
Bondi Eliasz, ur. 1791.
Boniuszko Józef.
Boas Samuel.
Borecki Karol.
Boremski Artur, ur. 1843.
Born Marek.
Borowski Antoni, ur. 1839.
Borowski Jan Stanisław.
Borowski P. (d.).
Borsuk Benedykt (d.).
Bortkiewicz Józef.
Bortkiewicz Adolf.
Borysiekiewicz Michał, ur.

1843 (d.).
Borysowiez Teodor (d.).

41*
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Borzyszkowski Waleryan
Julian.

* Boschan Fryd.
Bośniacki Zygmunt.
Bossowski Kazimierz.
* Bouchardat (d.).
BouvićLudwik Dom. Fug.
* Brachwogel Aemil Got-

hard.
Brandt Franciszek Antoni
Ignacy Ludwik, 1777 —
1837.

Brandt Alfons Jan Fryde-
ryk.

Braun Aleksander.
Braun Jan, ur. 1834.
Braun Jan.
Braunstein Mfamuel, ur.

1804.
Brawacki Jan, 1786 —

1876.
Brawacki Jan.
Brawacki Józefat.
* Breslau.
Brillantowski Samuel, ur.

1821.

Brinckmann Jan Piotr.

Brochocki Al, ur. 1851

d.).
Besiówiez Maciej Józef,

1190 — 1885.
Brodowski Franciszek,

1814 — 1866.
Brodowski Ludomir Wło-

dzimierz, ur, 1825.
Brodowski Wincenty.
Brodziak Wojciech.
Broekere Antoni

sław, ur. 1848.

Bronicki Franciszek.

Broniewski Seweryn, um.
1870.

Brónikowski Jan.
Broniowski Antoni Ostoja,

ur. 1844.
Browicz Tadeusz, ur. 1847.

* Brown-Sóquard O. KE.

Brudzyński Lmdwik Ja-

centy, 1811-- 1879.

Briihl Edward, ur. 1851.

Bribl Henryk, ur. 1811.

Bruener Edward, ur. 1812.

* Bruennighausen Herman
Józef.

Brunner Ignacy, 1818 —

1878.
Brunner Mikołaj Ludwik,

ur. 1840.
* Brunnow E.
Bruntzel R. (d.).

Broni-

XIX.

Bruski Leon.
Bryk Antoni.
Brynk Ksawery.
Brzenski Krzysztof, 1773
— 1852.

Brzeziński Erazm, 1794 —
1879.

Brzeziński Jan.
Buchmiller Ant. Lieop.
Buchner Józef.
Buczaniewicz Bazyli.
Buczyński Ambroży.
Buczyński Józef,
* Budge.
* Buenau.
Bugajski Jan. :
Bugajski Stanisław Józef.
Bujakowski T. (d.).
Bujakowski W. (d.).
Bujwid Odon, ur. 1857 (d.).
Bukojemski August.
Bukojemski Samuel.
Bukowiecki Ludwik, 1836
— 1869.

Bukowiecki Józefat.
Bukowski Jakób.
Buksicki Henryk, 1881 —

1861.
Bulikowski Franciszek Be-

nedykt. 1806 — 1882.
Bulikowski Stanisław.
Bułatowicz Wincenty.
Bułhak Edmund, 1834 —

1867.
Bułharowski Piotr.
* Bunge Christoph.
Burchard Fryderyk Iueo-

pold.
Burski (d.).
Bursztyński Salezy.
Burzyński Miłosław, ur.

1828.
Buski Jan Sylwester, ur.

1880.
Buszek Jan, ur. 1845.
Buszyński Józef,
Butzke KE. L.
Buzalski Józef, ur, 1841.
Buzdygan M. (d.).
Bychowiec Józef Włady-

sław, 17/78—1845.
Bydłowski Jan.
Bykowski Mikołaj Jaksa,

ur. 1819.
Bylieki Władysław,
Bystrow.

* Cadet de Vaux Antoni
Aleksander Franciszek,
1743 — 1828.

Caro Jakób Seligus, ur.
1832.

* Oaspar.
Cassina Ferdynand.
Celiński Józef, 1772—1832.
Celiński Marcelli Teodor

Franciszek, ur. 1805.
Cenner Jan.
Cenova Floryan Stanisław

Wójkasin.
Cepryński-0iekawy

lery, 1821 — 1864.
Cepryński-Ciekawy Stani-

sław, ur. 1857. ;
Cepryński-Ciekawy Kor-

neli, ur. 1881.

Wa-

Chałubiński Tytus, uro-
dzony 1820.

Chałubiński Władysław,
1842 — 1669.

Chałupczyński Adam, ur.
1822.

Ohamajdes Jakób.
Chamski Władysław.
Charzewski Piotr Paweł.
Ohasano wicz Józef.
* Chavasse.
Ohawłowski Ksawery Mi-

kołaj.
Ohądzyński Jan, ur. 1824.
Chełchowski Kazimierz,

ur. 1858.
Ohełmicki Julian, ur. 1825.
Ohelmiński Antoni.
Ohełmiński Romuald.
Chlebowski Jan, 1880 —

1864.
Ohłapowski

ur. 1347.
Ohłędowski Adam Tomasz,

1490 — 1855.
Ohmielowski Jan, ur. 17/75.
Chodakowski Ieon, um.

1878.
Chodasewicz Michał.
Chodecki Władysław, ur.

1855.
Chodkiewicz Stanisław.
Ohodkowski Ludwik, 1815
— 1864.

Ohodorowski Andrzej, um.
1848 (d.).

Chodorowski Arystydes

Franciszek,

(d.).
* hodounsky Karol (d.).
Chodźko (d.).
Chojnacki Franciszek, ur.

1851.
Chojnowski Bronisław,

1886 — 1870.



Chomętowski
1838 — 1881.

Ohoński, Kazimierz, 1814—
1882.

Ohoraszewski Jan, ur. 1048.
Chorążewicz Michał.
Chotomski Ferdynand

Dienheim Prawdzie ze
Szczawina, 1797 — 1880.

Ohotyniecki Konstanty.
Chromy Tomasz Emanuel

(von Ruhmfeld).
Ohróściński Felicyan Lud-

gard.
Ohrostowski Bronisław, ur.

1852.
Ohrystowski Stefan.
Chrzanowski Alfons (d.).
Chrzanowski Włodzim.
Chrząszcz Mikołaj.
Chrzczonowicz Józef,
Chrześciński Fryderyk Mi-

chał Rudolf, ur. 1819.

Chrześciński Karol Wil-
helm Ernest, ur. 1828.

Chudziński Teofil.
Chwałkowski Ksawery Mi-

kołaj.
Chwat Ludwik, ur. 1831.
Ohwiećkowski Józef, ur.

1821 — 1880.
Cichocki.
Cichocki Kazimierz Sym-

plicyusz, ur. 1819.
Ciechanowski Ignacy.
Ciechanowski W incenty

(d.).
Cieślewicz Jakób, ur. 1846.
Cieszkowski Ludwik.
Cieszyński T.
Cięglewicz Stanisław, ur.

1850.
Oiszkiewicz Teresa (d.).
Citowicz Filip.
Ciunkiewicz Bronisław, ur.

1844.
Coghen Antoni (d.).
Cohn I.
* Oohnheim Juliusz (d.).
* Qohnstein.
Colau Cesar Aug.
Colin Piotr Dominik.
* Oolland Fryderyk.
Collignon Henryk.
* Qonsbruch Jerzy W,,

1764 — 1880.
Cordó Józef.
Cunow Wincenty, 1818 —
— 1868,

Curtis I. L L., 1755—1829.

Stanisław,

XIX.

Qytowicz Michał,
Cytwic Józef, ur. 1830.
Cywiński Zenon, ur. 1882.
Czajczyński.
Czajewicz Hilary Filip,

1841 — 1877.
Czajewski Oypryan Napo-

leon, 1808.
Czajkowski Jan, um. 1869.
QCzaj kowski Robert Romu-

ald, ur. 1809.
Czajkowski Oz.
Czapla Franciszek, uro-
dzony 1837.

Czaplicki.
Czaplicki Aleksander (d.).
Czarkowski Ludwik (d.).
Czarliński Eugeniusz, ur.

1838.
Czarniecki I.
Czarnik Jakób.
Czarnowski Aleksander
Wika, ur. 1850.

Czarnowski Ksawery, ur.
1848.

Czarnowski Stanisław, um.
1856.

Czeczott Otton, ur. 1842.
Qzeczott.
Czekierski Józef, 1777 —

1826.
* Ozelakowsky.
Czeretowicz Antoni, um.

1826.
* Ozermak Jan.
* Ozermak Jan, 1828 —

1871.
Czermiński Walenty.
Czernichowski Leon.
Czernicki Hieronim Adolf,
Ozernicki A. (d.).
QCzerniewicz Piotr Ludwik
Napoleon.

Czerszyk Konstanty, 1819
— 1885.

Czerwiakowski Ignacy Ra-
fał, 1808 — 1882.

Ozerwiński Jacek.
Czerwiński Jan.
Czerwiński Jan L., urodz.

1847.
Czetyrkin Roman.
* Czudnowski I.
Czyrniański Emilian,
Czyżewicz Adam.

Dalecki F.
Dalkiewicz Julian Włady-

sław, 1888 — 1879.
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Dalkowski Ernest Julian,
ur. 1882.

Danefelt Donat.
Danek Franciszek. 5

Daniłło Stanisław Feli-
cyan, ur. 1847.

Darasz Paweł, 1809—1871.

Daraszkiewicz Ludwik.
Darewski Weryha Kon-

stanty, um, 1844.
Darewski Weryha Lud-

wik, ur. 1818.
Daszkiewicz Bolesław, ur.

1839.
Daszkiewicz Jan.
Daszkiewicz L.
Daszkiewicz Wacław Ko-

rybut. ?
Dawidowicz Izaak, urodz.

1790.
Dąbrowski Adam, ur. 1815.
Dąbrowski Karol Leonard.
Dąbrowski Kazimierz,

1824 — 1870.
Dombrowski Ksawery.
Dąbrowski Wincenty, 1880
— 1863 (d.).

* Debay August, ur. 1802.
* Debreyne O. I C.
* Delacroix Jan Franci-

szek.
Delille Karol.
Dembczak Waleryan, ur.

1858.
Dembosz Stanisław, 1802
— 1868.

Dembowski Fryd. Wilh.
Ludwik.

Dembowski Mieczysław.
Dembski Piotr.
Demetrykiewicz Józef,

1828 — 1881.
Denkowski.
Denop Karol Fryderyk
Juliusz.-

Deputowski Leon Ale-
ksander, ur. 1843,

Derblich Wolf, ur. 1823.
Derszkof” Felicyan, um.

1828.
Dębczyński Antoni, ur.
184.

Dębicki Klemens.
Diament Samuel.
Diesing Karol Maurycy,
um. 1866,

Dietl Józef, 1804 — 1878.
* Dieulafoy.
Długołęcki Ferdynand,
Dłuski Onufry.
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Dłużniewski Marceli.
Dmochowski Włodzimierz,
um. 1882.

Dobieszewski
ur. 1886.

Dobiński Włodzimierz,
Dobrowolski Adam.
Dobrowolski Jan, umarł

1846.

Dobrowolski Kazimierz
Antoni, ur. 1802.

Dobrowolski Kazimierz
Bolesław.

Dobrowolski M. L. (d.).
Dobrowolski W, (d.).
Dobrowski Jakób,
Dobrski Konrad, ur. 1849.
Dobrski Maksymilian.
Dobrzański Aleksander, ur.

1682.
Dobrzański $.
Dobrzeński (Dobrzeńsky)

J. J. W. (d.).
Dobrzycki Henryk, uro-

dzony 1848.
Docurno Józef Ferdynand.
Dogiel Jan, ur. 1880.
Dogiel Aleksander, uro-
dzony 1852.

Doliński Gustaw, ur. 1846.
Dolkowski Edward.
Dolner Franciszek,
Dolner Józef.
Dołasiński Rudolf, umarł

1826.
Dołęga Benedykt.
Domański Stanisław, ur.

1844.
Domeyko Ignacy.
Domker Antoni.
Domher Oskar Bolesław,

1827 — 1874,
Dominikowski Filip Juno-

sza, 1804 — 1869.
* Donders F. O.
Dorantowicz Aleksander,

ur. 1813.
Dorantowicz Józef Alfons.
Doroszko Ignacy Adryan,
Dorożyński Jakób.
Doskowski Józef,
Downar Henryk, ur. 1850.
Downar Zapolski Adolf.
Drachni Jan.
Drecki Feliks, ur. 1849.
Drenig Raimund.
Dropsy Józef Jul, Hugo,

1609 — 1876.
Drozdowski Adam, urodz.

1849.

Zygmunt,

XIX.

Drozdowski Stanisław,
1803 — 1885 (d ).

Drożyński Antoni, ur. 1857.
Drużyłowski Władysław,

ur. 1835.
Drzewicki Hipolit, umarł

1841.
Drzewiecki Piotr Marcin,

ur. 1837.
Dubczański (d.).
Dubelt Piotr.
Dubicki Józef Kalikst, ur.

1825.
Dubs Łazarz.
* Duchek.
Dudrewicz Jan, ur. 1804.
Dudrewicz Leon, ur. 1839.
* Duflos Adolf.
Dukiet Józef, ur. 1847.
Dunin Teodor, ur. 1854,
Dutkowski Jan Nepom.
Dużeński Antoni.
Dworski Józef, -
Dworski Karol.
Dworski Tadeusz.
Dworzaczek Ferdynand
Gotard Karol (1804 —
1870).

Dworzaczek I. '
Dworzak Karol.
Dybek Andrzej Franciszek
Ksawery, 1788—1826,

Dybek Włodzim. Aleks.,
1824 — 1888.

Dybowski Benedykt, ur.
1835.

Dybowski Józef, ur. 1852.
Dydyński Loretan.
Dylewski Jakób, ur. 1825
— 1880.

Dymitrowicz B. A. M. X.
D. M.

Dymnicki Józef, ur. 1820.
Dynnebier Jerzy Wilhelm,
UŁ E£00:

Dyrwiański Jan.
Dysiewicz Jan Walenty,

ur. 1796.
Dzianott Onufry.
Dziarkowski Jacek, 1747
— 1828.

Dziekański Aleksander Jan
Antoni Feliks, ur. 1826.

Dziewoński Zachary, 1802
— 1872.

Dziewoński O.
Dzikowski Zygmunt Wi-

ktor, ur. 1048.
Dziembowski Kazimierz

(d.).

* Eban Jakób (d.).
Eberhard Franciszek, 1849

1879.
FKberlein Franciszek (d.).
* Kbermajer JanKrzysztof.
FEbers Henryk, 1806 —

1864.
Ebers H. (d.).
KHborowicz Antoni, 1816—

1885.
FEhrenberg Juliusz Wil-
helm Ferdynand, urodz.
1807.

Fichhorn Ferd.
Kichler K.
FEichwald Edward, 1795—

1876.
Fissen Jan Jerzy.
Kitelberg Bruno.
Bkelt Wojciech Józef,
Ellrich Behrent Jan, um.

1844 (d.).
Elsenberg Antoni, ur. 1952.
Elsner Aleksander.
Elsner Eph. France.
* Emmert K.
Enoch Hirszl.
Enoch Jakób Kazimierz,

1785 — 1847..
Epstein Izaak.
* Erlenmeyer A.
Erlich Jan, ur. 1848.
Frlich Marcin.
Erlicki Alfons, ur. 1846.
Ernst Karol. Ferdynand,

ur. 1794.
* Esmarch.
Estreicher Aloizy Rafał,

ur. 1786.
* Ewald E, O.
Exelbrirth Edw.
Eydrygiewicz JózefAbdon.
FEytmin Tadeusz.

Fabian Szymon, um. 1885.
Fabian Aleksander, ur.

1847.
* Fabricius.
Falewicz Karol.
Falęcki Józef, 1829—1879.
Faliner Ludwik, um. 1827.
Faliński Jan Stanisław.
Farenhole Wilhelm.
* Faust Bernard Krzysztof,

1755 — 1849.
Fayans Maurycy, ur. 1835,
Federowicz Władysław

Leopold.
Feigel Longin, ur. 1845.
Felicki B. (d.).



* Fenchtersleben E., 1806
-ydBRY,
Ficki.
Fijałkowski Bazyli, um.

1840.
Fijałkowski Jan Zefiryn.
Fijałkowski Ignacy, 1788
— 1855.

Fijałkowski Stanisław Ju-
styn, ur. 1853

Fijok Roman, 1843—1881.
Filipkiewiez, ur. 1858 (d.).
* Filipow (d.).
Filipowicz Kazimierz, ur.

1845.
Filipowicz Włodzimierz,

ur. 1847 (d).
Finger E. (d.).
Fischer Adam, 1794 —

1869.
Flamm Dawid, 1792 —

1866.
* Fleury Ludwik.
de la Flize.
Florkiewicz Władysław,

ur. 1834.
* Flourens.
Fokkelmann Jan Karol,

1793 — 1867.
Fonberg Ignacy.
Fonberg Mateusz, 1840 —

1880.
* Fournier Alfred (d.).
Fraenkel A.
Fragstein A (d.).

- Frank Józef, 1771 —1842.
* Franke Ludwik.
Frankenstein Eugeniusz.
Frank! J. A. D.
Frankowski Władysław,

ur. 1821 (d.).
Frąckiewicz K.
Freudenreich Antoni Hen-
ryk August, ur. 1808.

Frey Jakób Michał, 1801
1865.

Frey (d.).
* Frey H.
Freyer Jan Bogumił Je-
rzysław, 1778 — 1828.

Freyer Jan Karol Jerzy-
sław, 1808 — 1867.

Friedberg.
Friedemann Maurycy.
Friese Albert.
Fritsche Karol (d.).
Fritsche Gustaw.
Frołow A.
Frydrych Bartłomiej, 1810
— 1867.

XIX.

Fuchs (d.).
Fudakowski Bolesław Her-
man, 1834 — 1878.

Fukier Andrzej, 1818 —
1870.

Funk L., ur. 1855.

Gabszewicz Antoni, urodz.
1857 (d.).

Gadomski Antoni Hiero-
nim.

Gadowski Wawrzyniec Ju-
styn.

Gajewski Ignacy Teodor

(d.).
Gajkiewicz Władysław, ur.

1850.
* Gales J. O., um. 1841.
Galewski Herman, urodz.

1814.
Galli Maryan Edward.
Gałęzowski Bronisław, ur.

1844.
Gałęzowski Seweryn, 1801

1878.
Gałęzowski Ksawery, ur.

1832,
Gałęzowski Maciej.
Garecki Oezary.
Garfinkel Zygm. Herman.
Garnysz Kazimierz.
Garsztka Józef, ur. 1848.
* Gasc I. Karol. :
Gaspary Józef Juliusz, ur.

1796.
* Gastier A. G. 1787 —

1868.
Gasztowt Maurycy, 1809—

1878.
Grasztowt Gabryel.
Grasztowt Jerzy.
Gawełkiewicz Ozesław.
Gawliek Jan.
Gawroński Henryk (d.).
Gawroński N. D. (d.).
Gawroński.
Gąsiewski Hippolit.
Gąsiorowski Kazimierz A.
Gąsiorowski Ludwik, 1807

-— 1868.
Gąsiorowski Maciej, ur.

1844,
* Gredicke O. E.
Gedl Władysław Mieczy-

sław, ur. 1052.
Greistlenner Jan.
Grelber Jakób.
Geldner Hugo Teodor, ur.

1828.
Gembicki Maurycy.
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Gensz Juliusz, ur. 1839 (d.).

Gepner Bolesław, ur. 1885.
* Gerhardt C.
Gerhardt Izydor.
Gerpe Juliusz Edward,

1816 — 1876.
Grębarzewski Ludwik.
Gębczyński Stanisław.
Gieczewicz Karol.
Giedwiłło Felicyan.
Gieszkowski Ludwik.
Giewartowski Leopold.
Gilewski Karol, ur. 1832.
Ginet Michał Teofil.
Girsztowt Polikarp, 1827—

1877.
Girtler Sebastyan, 1767 —

1833.
Giryn Antoni.
Giwartowski Henryk, um.

1884.
Gizelt Józef.
Giżycki Otton Wojciech,

ur. 1858.
Glindzicz M. (d.).
Gliński Jakób.
Glisczyński Adam, urodz.

" 1830.
Gloisner Jan.
Głlotz Karol.
Gliick Leopold.
Gluziński J.
Gluziński Władysław An-

toni.
Głogowski Feliks,ur. 1829.
Głogowski M., ur. 1850.
Głogowski (d.).
Gnoiński Piotr.
Gnoiński Otton.
Grocksch.
Godleski Ą.. (d.).
Godlewski Antoni.
Grodlewski Michał.
Grodlewski Stanisław.
Godlewski Władysł., 1808 -
— 1868.

Grodziemba Andr.
Groebel Karol.
Goehling Karol Ferdy-

nand, ur. 1805.
Gogojewicz Zdzisław, um.

1860.
Gogolewski Aleksander

Leon.
Gogulimski Stanisław.
Goldberg Julian, 1807 —

1852.
Goldberg J.
Goldfiam Samuel, ur. 1852

(d.).
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Goldhaber Adolf, ur. 1849,
Groldschmidt Zygmunt, ur.

1845.
Grolski Stanisław, ur. 1840.
Goltz Fryderyk, ur. 1834.
Groltz Jan, 1781 — 1864.
Goławski Bronisław.
Gołębiowski Ignacy.
Gołuchowski Józef, 1797—

1858.
Grompers Antoni.
Groralewicz,
Górski Ksawery (d.).
Górecki Ludwik, 1825 —

1885.
Górny Józef, ur. 1854.
Górski Józef.
Górski Leon, ur, 1846.
Górski Maurycy, 1885 —

1866,
Górski Ntanisław Batys,

1802 — 1864.
Gosławski mil, 1819 —

1880.
* Goullon Henr. Conr. Lud.
Grabiński Bolesław (d.).
Grabowicz Karol.
Grabowiecki Józef, um.

1844.
- Grabowski Aleksander Le-

on Maryan, 1810—1876.
Grabowski Kazimierz, ur.

1844.
Grabowski

1818.
Grabowski Stanisław Ale-

ksander. 3
Grabowski Szymon Sewe-

ryn.
Gradenwitz Salomon, ur.

1814.
Gradowicz Edward Józef.
Graefe Karol Ferdynand,

17/87 — 1840.
Graff Karol, ur. 1840.
* Graffenauer Jan Filip.
Gralewski Antoni.
Gralewski Cezary, 1820 —

1856,
Grass Chrystian, um, 1863.
* Grass I.
Gregory William (d.).
Gregorowicz Karol, 1819
—1869.

Greuvó Karol.
* Griesinger.
* Grindel Dawid Henryk.
Grobelny Piotr, ur. 1847,
Grochowski W.
Grodecki Franciszek.

Ludwik, ur.
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Grodnicki Józef, ur. 1816.
Grodzki Konstanty.
Grodzki Wawrzyniec.
Groór Franciszek, 1807 —

1876.
Grofe Karol Henryk Woj-

ciech, 1804 — 1846.
* Gromoff Sergiusz.
Grosglik S. (d.).
Grosheim Ernest Leopold.
Gross Karol de Rosenberg.
Grosstern Wiktor, ur. 1847

(d.).
Grot Franciszek (d.).
Grotke Traugott.
Grotkowski Ludwik, 1797
— 1860.

Gruczyński Kasper, 1800
— 1876.

Gruell Mieczysław, urodz.
1846.

Gruenbaum Henryk, ur.
1810.

Gruenberg Leon, ur. 1794.
Gruener Józef.
Gruenfeld Dawid, ur. 1824.
* Grundies Benno. Augu-

Stus.

Grum-Grzymałło Kondra-
cy, 1794 — 1874.

Grumy.
Gruszczyński Antoni Ka-

rol, ur. 1814.
Grużewski W.
Gryglewicz Bolesław Sta-

nisław, ur. 1855.
Grygorowicz Karol, 1782
— 1855.

Grynfellt J. (d.).
Grynfeld Kazimierz.
Grzybowski Aleksander.
Grzymała.
Grzymałło Bogusław.
Gudawski Józef.
* Guenau de Mussy.
Guettler Karol, ur. 1839.
Gulisz Fryderyk, um. 1823.
Gułkowski Marcin, um.

1830.
Gumpert.
Gumplowicz Maksymilian,

ur. 1845,
Gurbski Kazimierz, 1848
— 1878.

* Gurlt E.
Gussmann Arnold.
Gutkowski Błażej.
Gutt Ferdynand.
Guttmann Paweł.
* Guyon.

Guze Rudolf, um. 1872.
Gwiazdomorski.

Haberling (d.).
Hackel Walenty, ur. 1816.
* Haeser.
* Hahnemann Sam, Chry-

styan Fryderyk.
Haiński Oskar (d.).
Hakenschmid, 1758— 1838.
Halicki Napoleon, 1818 —

1881 (d.).
Halpern Joachim.
-Halporn H.
Hałatkiewicz Zenon.
* Hamburger E.
Hamolecki Władysław.
Handelsman Józef, urodz.

1838.
Handvogel H. Ignacy.
Hanicki Antoni Onufry.
* Hansen H. O.
Harajewicz Jan.
* Hartmann F. K.
* Hartmann.
Hartwig Marceli, ur. 1850.
Hasfeld Izraei, ur. 1824.
* Hasselbach H.
Hasselquist Fryderyk Ka-

rol, um. 1818.
Hassewicz Stanisław, ur.

1842.
Haszczyc Antoni.
* Haubner.
Hausman T. R. D.
Hausner Hieronim.
Hausser A.
Hayn H. O.
Hayne Jakób.
* Hebra Ferdynand.
Hebda Stefan,
Hechell Fryderyk Bogu-

mił, 1795 — 1551.
Hedinger Karol Fryderyk

Henryk, ur. 1804.
Heftler Lucyan.
Hegel Konstanty.
* Heidenhain R.
Heiman Teodor, ur. 1848.
Heimann Benedykt.
Heimann H.
Heinowicz Antoni.
Heinrich Teodor, 1790 —

1869.
Heinrich Aleksander, ur.

1835.
* Heitzmann O.
Helbich Adam Bogumił,

1796 — 1881.
* Helm Teodor, ur. 1810.



Helmuth Teodor, urodzony
1811.

Heltzl Józef.
Herberski Wincenty Wła-

dysław, um. 1826.
* Herbich Franciszek, 1790
— 1865.

Herfurt Jan. Zygmunt.
Hering Teodor, ur. 1847.
* Herman L.
Hermanowicz (d.).
Hermanowicz Feliks.
* Hermbstaedt Zygm. Fry-

deryk.
Hertmann.
Heryng.
Hertz Aleksander, urodzo-
ny 1840.

Heydenreich Józef.
Hewelke Otton, ur. 1858

(d.).
Hibl Jozeć
Hildebrandt.
Hildebrand Jan Walenty,
um. 1818. =

Hildesheim (d.).
Hindemith Aleksander, ur.

1836.
Hindenburg Wilhelm, 1799
— 1877.

* Hirschel.
Hirschfaenger Jakób Hie-

ronim, ur. 1813.
* Hirschfeld H.
Hirschfeld Ludwik Mau-

rycy, 1816 — 1876.
Hirszel Anastazy Stani-

sław, 1798 — 1859.
Hlasek Władysław.
Hłuszniewicz Antoni (d.).
Hoene Jan, ur. 1849.
Hoff Bogdan.
Hoffmann Aleksander, ur.

1805.
Hoffmann Jakób Fryde-

ryk, 1758—1880.
* Hoffmain-Quain.
Hofmokl Jan, ur. 1840.
* Hoh Teodor.
Holstein Lion.
Holz Gabryel.
Hołowiński Antoni, um.

1840 (d ).
Hołowiński A.
Homolicki Michał, 1791 —

1861.
Hoppe Michał (d.).
Horaczek Paweł Józef.
Horain Franciszek, 1804—

1880.

XIX.

Horbaczewski Jan.
Horodecki Jan (d.).
Horodeński Albert.
Hott Ludwik.
Hoyer Henryk, ur. 1834.
Hrabowski (d.).
Hreczyna Tadeusz, um.

1834.
Hryniewicz Antoni.
Hryniewicz Julian.
Hryniewiecki Jan.
Hryszkiewicz A.
Hube Ksawery, ur. 1817.
Hillverding Jan, 1799 —

1829.
Huet J. B.
* Huettbrenner.
* Hufeland Krzysztof Wil-

helm, 1762 — 1836.
Huison Tomasz, 1790 —

1875.
Hulanicki Stanisław.
Humiecki Mod.
Huryn Wincenty (d ).
* Husson.
Hutzen, Hutzig Enoch.
* Huxley FP. H,
Huzarski Stanisław, ur.

1838.
* Hyrtl?Józef,

dzikowski Jan, ur. 1825,
Ignatowski Roman, ur.

1805.
Ikiewiez Jan, ur. 1798.
Ilkiewicz Michał.
Inlaender Ignacy.
Inlaender Jakób.
Iskierski Karol.
Iwanowski (d.).
Iwaszkiewicz B. (d.).

Jabłonowski Feliks, 1816
1867.

Jabłonowski
1832.

Jabłonowski Władysław.
Jabłoński Ernest.
Jabłoński J. (d.),
Jabłoński Jakób.
Jabłoński Jan.
Jabłoński Józef Aleksan-

der.
Jabłoński Stanisław.
* Jaccoud S$.
Jacewicz Ignacy.
Jachimowiez Jan.
Jacobson Adolf, ur. 1850.
Jakobson Grorgoniusz, ur.

1856.

Julian, ur.
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Jacobson Lesser, ur. 1855.
Jacowski,
Jacyna Andrzej.
* Jaeger de Jaxtthal Edw.
Jagielski Józef Antoni, ur.

1792.
Jagielski Wiktor.
Jahołkowski Piotr Stani-

sław, 1812 — 1876.
* Jahr.
Jakliński.
Jakowieki Antoni (d.).
Jakowski I. Maryan, ur.

1857.
Jakubowski Józef, 1796—

1866.
Jakubowski Maciej Iuieon,

ur. 1837.
Jakubowski Jan Kanty.
Jakubowski Józef.
Jakubowski Leonard.
Jakubowski Maciej Józef,

1804 — 1869.
Jana Stanisław (d.).
Janakowski J.
Janicki Konstanty.
Janicki Ludwik Włady-

sław, 1825 — 1875.
Janieki.
Janikowski Andrzej, 1799
— 1864.

Janikowski Stanisław,
1838 — 1881.

Janiszewski Aleksander.
Janiszewski Jan, 18338 —

1872.
Jankowski (d.).
Jankowski Antoni Ludw.
Jankowski Józef.
Jankowski Mateusz, 1848
— 1872.

Jankowski Wiktor Piotr,
1808 — 1869.

Janocha Michał (d.).
Janota Rudolf.
Janowicki Paweł (d.).
Janowski Jerzy.
Janowski Waleryan Wło-

dzimierz.
Jansen Stanisław.
Januszewski Napoleon.
Januszkiewicz Ludwik,

1885 — 1872.
* Jany.
Jaraczewski Julian.
Jarnatowski Teodor.
Jarnuszkiewicz Witold.
Jarocki Józef Grzegorz,

1799 — 1829.
Jarocki Michał.
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Jarosz Franciszek Edward
Feliks,

Jasieński Andrzej (d.).
Jasiński (d.).
Jasiński Jakób, 1791 —
— 1855.

Jasiński Józef, um. 1825.
Jasiński Ksawery, urodz.

1838.
Jasiński Leon.
Jasiński Ludwik.
Jasiński Roman, ur. 1858.
Jasiński Stanisław.
Jasiński Władysław, ur.

1827.

Jasiński (d.).
 Jasiukiewicz Józef, um.

1870 (d.).
Jaślikowski Aleksan.der

Konstanty, um. 1858.
Jastrzębski.
Jastrzębski Wincenty Flo-

ryan.
Jaszezurowski Józef
Jawdyński Franciszek, ur.

1851.
Jawłski Hieronim (d.).
Jaworowicz Witold (d.).
Jaworowski Aleks,
Jaworski Antoni

ur. 1812.
Jaworski Józef.
J > Walery, ur. 1849

(d.).
Jaworski.
Jawurek Henryk Aleksan-

der, ur. 1881.
Jellachich Franciszek.
Jentys Adam Walery, ur.

1840.
Jerzykowski Stanisław, ur.

1847.
Jezierski Apolinary, ur.

1825.
Jezierski Hieronim Emil.
Jezierski Jan Kazimierz.
Jeżewski Antoni.
Jeżewski Władysław, 1836
— 1873.

Jędrzejewicz Jan, ur. 1835.
Jędrzejewski Romuald,
Jodko Narkiewicz Witold,

ur. 1834.
Jonszer K.
Jordan Henryk, ur. 1842.
Jordan Rudolf, 1838 —
1868.

* Jourdier August.
Józefczyk B.
JózefowiczJ. (d.).

Piotr,

XIX.

Juchniewicz Wincenty.
Judycki Józef Kalasanty,
um. 1844 (d.).

Juncker Edward, ur. 1802.
Jundziłł Stanisław Boni-

facy, 1761 — 1847.
Jundziłł Hipolit (d ).
Jurasz Antoni, ur. 1847.
Jurewicz Fortunat, um.

1826.
Jurkowski Julian.
Jussen J. F.
Just Karol.

Kaczerowski Juliusz Hen-
ryk, ur. 1818

Kaczkowski Adam.
Kaczkowski Antoni, ur.

1805.
Kaczkowski Karol, 1797—

1867.
Kaczkowski Zygmunt,

1831 — 1868.
Kaczkowski K.
Kaczkowski Michał, um.

1848.

Kaczkowski Michał, um.
-E180827
Kaczkowski Teofil, 1819—

1868.
Kaczorowski Teofil, ur.

1830.
Kaczyński Jan August,

ur. 18388.
Kaczyński Teodor, 1848—

1882.
Kaczyński W.
Kadenaci Bolesław, urodz.

1841 (d.).
Kadler Ludwik, ur. 1838.
Kadyi Henryk, ur. 1851.
Kahl Jan Eugeniusz, ur.

1850.
Kainko Edward Walenty,
um. 1852.

pia Kotwicz Stanisław

Kaliga (Caliga) Karol Pro-
kop, 1485 — 1845.

Kalinka Julian, um. 1864.
Kalinowski Jan Adolf.
Kaliński Józef Helita.
Kamieniecki Walenty.
=: Jan, um. 1853
0:

Kamieński. Józef.
Kamiński Tytus, um. 1855.
Kamocki Walenty, urodz.

1858.
Kanka Tadeusz.

Kapliński Jakób Józef Flo-
ryan, ur. 1796.

Kapuściński Maciej Józef,
1811 — 1873.

Kapuściński Bolesław, ur.
1850.

Karasiński Władysław
Jak.

Karchowski Jan, ur. 1854.
Karcz (Kartsch) Maksymi-

lian, um. 1880.
Karczewski Stefan, urodz.

1847.
Karczewski Wiktor Ju-

liusz Cezar, ur. 1888.
Karliński Justyn (d.).
Karliński (d.).
Karmin Maurycy,

1872.
Karpiński Nikodem.
Karpiński O. (d.).
Karpiński Wincenty, ur.

1829.
Karpowicz A.
Karpowski Ryszard,

1843.
Karwacki. Aleksander,

1825 — 1871.
Karwowski Jan, ur. 1849.
Karwowski Konstanty.
Kasior Franciszek, urodz.

1849.
Kasprzycki Marceli, um.

1873.
Kasprzycki P. P.
Kasazliński Franciszek, ur.

1847.
Katarzyński Józef.
Katscher Leopold (d.).
Kaufmann Michał.
Kawalerski Stanisław.
Kawalerski Izydor. -
Kawka Paweł (d.).
Kąsinowski Augustyn, ur.

1847.
Kellermann Edward Ma-

ciej, um. 1875.
Kempner Ignacy (d.).
Kestenberg Feliks.
Kępiński Julian.
Kępiński Michał.
Khittel Eustachy.
Kibersztowicz Feliks(a.).
Kiedrowski Tadeusz Ed-
mund, ur. 1885.

Kieffer T.
Kiełkiewiez Paweł.
Kierski Maksymilian, ur.

1831.
Kiersnowski Antoni.

umarł



Kleszczyński Hipolit.
Kijakowski Feliks.
Kijewski Franciszek (d.).
Kijewski L. F.
Kilurski Józef, ur. 1839.
Kincel(Kinzel) Filip Fran-

ciszek Ksawery Teofil,
um. 1858,

Kinderfreund Józef, ur.
1825.

Kirschbaum Eliasz Lazar
Sinaj, ur. 1798 (d.).

Kisiel Jan, 1841—1878.
Kiszwaradyn Jan, umarł

1826.

* Kitaibel Paweł.
Kitajewski A.
Kitowski Ludwik Tomasz,

1806 — 1876.
Klas Kazimierz, ur. 1852.
Klecki Jan Antoni, 1807—

1863.
Klecki Waleryan, 1801 —

1880.
Kleczkowski Maurycy,

ur. 1830.
Kleczkcwski B. (d.).
Kleczkowski Władysław.
Klemensiewicz Rudolf (d.).
KlementowskiA leksander.
* Klencke H.
Klepacki Józef.
Kleszczowski Franciszek

Józef, 1800 — 1874.
Kleymann Marceli.
Klikowicz Stanisław.
Klimkiewicz Marcin, um.

1856.
Klingeholz Leopold.
Klink Edward, 1850 —

1884.
Kloezewski Anastazy, 1824
— 1868.

Klokow Teodor Grodfryd,
ur. 1798.

Klonowski Piotr.
* Klos M.
Kluezenko Bazyli.
Kłodzianowski K. (d.).
Kłossowski Bolesław Jó-

zef.
Klossowski Zdzisław (d.).
Kniaziołucki (d.).
Knothe Adolf, um. 1878

(d.).
Knothe Ernest.
Knypiński Antoni, urodz.
- 1882.
Kobuzowski Bogusław
Mora, 1817 — 1868.

XIX.

KobylańskiFranciszek, ur.
1822.

Kobyliński.
Kobyliński Franciszek.
Koch Jan.
Koch Jan Oświata, um.

1864.
Kochański Wiktor, 1809—

1878.
Koczorowski Walenty, um.

1878.
Koczyński Antoni, 1826—

1864.
Koehler Klemens, ur. 1840.
Koehler Ludwik, 1799 —

NSTAKE
Koellner Maurycy, urodz.

1813.
* Koenig Franciszek.
Koerner Stanisław.
Kohn Heyman, ur. 1825.
Kohn Juliusz, ur. 1810.
Kohn Maksymilian.
Kohn Wilhelm, 1831 —

1882.
Kojsiewicz (Koysiewicz)
Gerwazy Adolf, ur. 1811.

KojsiewiezFerdynand Grer-
wazy.

Kolaczek Jan, ur. 1848.
Kolesiński Zygmunt.
Koliński Józef, ur. 1852.
Koliński Karol.
Koliszer Klemens, 1827 —

1862.
* Kolliker A. (d.).
Kołaczkowski Adam.
Kołączkowski Józef, ur.

1842.
Kołyszko Antoni (d.).
Komaniewski Franciszek,

1806 — 1876.
Kompf Edmund Wawrzy-

niec, ur. 1835.
Konarzewski Antoni.
Koncewicz Aleks., 1824 —

1856.
Kondracki Eugeniusz, ur.

1841.
Kondratowicz

ar. 1850.
Konitz Leon, ur. 1822.
Koniuszewski Adam.
Kontny (d.).
Kopernicki Izydor, urodz.

1825.
Koperski Władysław, ur.

1841.
Kopff Leon, ur. 1856.
Koplewski Władysław.

Stanisław,
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- Koppenstaedter Teofil.
Korabiewiez Edmund, 1804
— 185.

Korabiewicz Michał.
Korczyński Sas Edward

Jan,ur. 1844.
Korewa Aleksander To-
masz Wiktor, 1808 —
1874.

Kornalewski Joachim, ur.

1850.
Korniłowicz Edward.
'Korsak Erazm, ur. 1834.
Korytowski Rafał.
Korzeniewski Józef, 1806
— 1870.

Korzeniowski Hipolit.
1827 — 1879.

Kosch Rafał Jakób, ur,

1808.
Kościakiewicz Antoni, ur.

1809.
Kosiński Franciszek.
Kosiński Julian, ur. 1838.
Kosiński Stanisław.
Kosiński Władysław, 1884
— 1878.

Kośmiński Stanisław, 1857
— 1883..

'Kosmowski Julian.
Kosmowski Wiktoryn.
Kossakowski Stanisław.
Kossecki Władysław, 1846
—1882.

Kossowski Cezary.
Kossowski Stanisław, um.

1820 (d.).
Kostecki Franciszek, 1758

1844.
Kostecki Kacper, 1785 —

1864.
Kostecki Piotr, ur. 1795.
Kostecki Zenon.
Kosztulski. Jan, 1790 —

1869.

Kosztulski Karol, 1848 —
1871.

Koszutski Józef, ur. 1837.
Kotłubaj Henryk.
Kotowicz Antoni.
Kowalewski Oskar.
Kowalewski Roman, 1853
— 1876.

Kowalski Henryk.
Kowalski Jakób.
Kowalski Jan.
Kowalski Józef.

Kowalski Józef, 1785 —
1861 (d.).

Kowalski Leon.
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Kownacki J. (d.).
Kowszewicz Józef, 1789 —

1851.
Kozakiewicz Józef.
Kozaryn Józef.
Kozieradzki Aleksander,
41818 —— 1666.
Koziorowski Franciszek.
Kozłowski Hipolit, ur.

1680.

Kozłowski Stanisław.
Kozłowski Jan, um. 1867.
Kozłowski Jerzy, um.1875.
Kozłowski Józef, um. 1856.

_ Kozłowski Kazimierz L.
(d.).

Kozłowski Sykst,
Kozubowski Antoni, 1805
— 1880.

Krajewski Alfred.
Krajewski Feliks, ur. 1829.
Krajewski Władysław.
Kralczyński Kazim., um.

»s;LOS2
Kramarkiewiez Wiktoryn,

ur. 1815.
Kramarzyński Mieczysław

Józef, ur. 1852.
Kramski M.
Kramsztyk Zygmunt, ur.

1849.
Kramsztyk Julian, urodz.

1851.
Krasiński Korwin Hubert,

ur. 1883.
Krassowski Edward Ant.
Krassowski Floryan,
Kraszewski Piotr.
Kratter Henryk,
* Kratzman Fmil.
Krause Hieronim,ur. 1852.
Krause Rudolf.
Krauze Tomasz.
Kreczunowicz Piotr.
* Kreissig Fryd. Lud.
Kremer Aleksander, 1813
— 1880.

Kretowicz Paweł (d.).
Kretschmer E. Ryszard.
* Kreutzer.
Krobicki Tadeusz.
Krokiewicz Antoni (d.).
Kronenberg Henryk, ur.

1818.
Kronenberg Stanisław Sa-
lomon, ur. 1809.

Kronenberg Karol.
Krongold Wilchelm.
agiży Michał, 1832
"107

XIX.

Krotki Aloizy Feliks.
Krówczyński Żegota, ur.

1848.
Kruczkowski Stanisław.
Kruniewicz Paweł, 1636—

1871.
Krupski Jan Nepomucen,

1199 — 1850.
Kruszewski Antoni.
Kruszewski Józef,
Kraszka Tomasz, ur. 1847.
Kryda Aleksander, 1827—

1883.

Krysiński Ildefons, 1795—
1870.

Krysiński Stanisław Do-
minik Kazimierz (d.).

Kryszka Antoni, ur. 1818.
Kryszyński J.
Krzyczkowski Julian Eu-

geniusz.
Krzykowski Maryan, um.

1043,
Krzysztofowicz Józef.
Krzyżagórski L.
Krzyżanowski Leop., 1822
— 1871.

Krzyżanowski Michał Ty-
tus.

Kube Marcelli, ur. 1845.
Kube Rudolf.
Kubicki J. K. (d.).
Kubicki Władysław.
Kucharski Paweł.
Kuchcieński Józef Grabr.
Kuchenbeker.
Kuchowiecki (d.).
Kuczewski Izydor.
Kuczkowski Tomasz, 1786
— 1843.

Kuczyk Franciszek Ksa-
wery, 1796 — 1855.

Kuczyński Feliks Andrzej.
Kuczyński Ignacy (d.).
Kuczyński Piotr Włady-

sław.
Kuczyński Stefan.
Kuczyński W.
Kuczyński 5. W.
Kuehnel Jan Karol, um.

1836,
Kuehnast Teodor.
Kugler Tadeusz, ur. 1848.
Kulawski Filip.
Kulczycki Karol.
Kulesza Jan Filip, 1799—

1872.
Kulski Julian.
Kułakowski Henryk, ur.

1808.

Kułakowski Wine., 1852— .
1881.

Kumelski Norbert Alfons
d):

ksza Jan Benjamin,
1770 — 1880.

Kurcyusz Aleksy Paweł,
1848 — 1880.

Kurowski Jan Nepomucen.
Kurowski Julian, ur. 1828.
Kurowski Stanisław.
Kurzątkowski Józef.
Kurtzer Henryk.
* Kussmaul Adolf.
Kuszański Aleksander,

1777 — 1860.
Kuszelewski Samuel (d.).
Kuszel W.
Kuszewicz Justyn.
Kuszkowski Henryk, ur.

1839.
Kutner Izydor, ur. 1821.
Kutzner E. (d.).
Kuzmierski Michał.
Kwasiborski Karol Kazi-

mierz.
Kwaśnicki August, urodz.

18839.
Kwaśnicki Jan, um. 1888.
Kwaśniewski Jan Michał.
Kwaśniewski Józef, 1792
— 1867.

Kwiatkowski Antoni Ju-
styn Jaksa.

Kwiatkowski Jan Feliks
(d.).

Kwieciński Maciej Zygm.

Lachnicki Ignacy Emanu-
el, 1793 — 1826.

Lachowicz Antoni, 18381--
1882 ę

Lachowicz Zdzisław, ur.
1851.

Lachowicz Ludwik, 1811
— 1880.

* Lagneau L.
Lainveber Antoni Józef,

1801 — 1889.
Lainveber Fryderyk Wil-

helm.
* Lalicz (Lalich) Wincenty

Jan.
Lamelli Maciej.
* Liamert Samuel.
Lande Mannheimerus, ur.

1832.
* Landolt E. :
Landowski Edward, 1889
— 1882 (d.).



Landowski Paweł, ur. 1848
(d.).

Landsberg Marcin, urodz.
1834.

* Landsberger.
Lang Jacek (d.).
Langer Erazm.
Langiewicz Wojciech. ur

1798.
Langiewicz Józef, ur. 1826.
* Langlebert Edm.
Langowski Marceli.
Laskiewicz de Friedensfeld

Adolf Franciszek, Igna-
cy, 1816 — 1870.

Laskiewicz de Friedens-
feldd Alfred Ignacy, ur.
1852.

Lasko wski Jan Chrzciciel.
Laskowski Piotr, ur. 1836.
Laskowski Zygmt, ur. 1841.
Laupman Henryk E.
Laurentowski Wojciech,

ur. 1854,
Laurysiewicz Modest.
* Lazarus Juliusz.
Lebel Ignacy, 1798—1861.
Lcbel Kazimierz.
* Lebert Herman.
Lebiedziński Antoni, ur.

1521.
Le Brun Aleksander An-

toni, 1803 — 1868.
Lech Aleksander.
* Tee Wiliam.
* Liees Florentyna S.
Legal Gustaw, ur. 1835.
* Legoyt.
Lemański Józef Stefan
Ludwik.

Lentzner Stanisław (d.).
Leo Leopold, 1762—1868.
Leonhardt Ernest Fryde-

ryk, ur. 1802.
Leopold Feliks.

' Leppert Władysław.
Lernet Jan Nepomucen,
um. 1820.

* Leroy.
Lesicki Franciszek, urodz.

1831.
Lesiński Teofil, 1821 —

1860.
Leśniewski Jan, ur. 1829.
Lesser Władysław Leon,

ur. 1846.
Leszczyński A. Stanisław.
* T,eube. :
Lewandowski Gustaw, ur.

1841 (d.).

XIX.

Łewandowski Jakób Hen-
ryk, 1807 — 1882.

Lewandowski Rudolf (d.).
Lewestamm Jerzy, urodz.

1801.
Lewestamm Maciej.
Lewieki Grzegorz, umarł

1872.

Lewieki Józef.
Lewiński Józef, ur. 1608
Lewiński L. (d.).
Lewiński Marcelli.
Levittoux Henryk, 1820—

1879.
Lewkowicz Syxtus, 1775—

1838.
Lewkowicz (d.).
Libchen Jan Ferdynand.
Liboszyc Józef, um. 1824.
Libuda Hipolit Karol Au-

gust, 1609 — 1834.
* Liebig Justus, 1803 —

1873.
* Liebig G.
Liebmapn Fryderyk.
aa” Arnold, ur. 1843

*E
Likiernik Maurycy.
Lilpop Józef, 1808—1841.
Lilpop Karol.
* Liman.
Linhardt Ignacy, um.1823.
* Lion.
Lipiński Fabian.
Lipiński Franc., um. 1868.
Lipiński Karol.
Lipiński Napoleon Kon-

stanty.
Lipiński Władysław, ur.

1836 (d.)
Lipniski B. (d.).
Lippmann Natan, ur. 1809.
Lipski Gabryel.
Lisicki M.
Lisicki Stanisław, 1808 —

1882. i
Lissewski Józef, 1828.
Lissowiecki Józef,
Lissowski Mikołaj, 1813—

1879.
Liszyński August Józef,

ur. 1821.
Littauer Józef, ur. 1805.
Litterski Stefan.
Littich Aleksander.
Loeffler N.
* Loefler.
* Loeschner.
Loewenglick Julian, 1815
— 1872,
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Loewenhard Stanisław.
Loewensohn Samuel, ur.

1814 (d.).
Loewenthal Heyman, ur.

1811.
Lohrer Juliusz.
Londyński Roman, urodz.

1830.
Longchamps de Berier Bo-

gusław.
Longchamps Bronisł. (d.).
* T.onget Frane. Achilles.
Lorenczewski Andrzej.
Lorentski Andrzej.
Lubański Aleksander.
Lubański Henryk, umarł

1876.
Lubelski Filip, 1786—1879.
Lubelski Wilhelm, urodz.

1832.
Lubiński Cezary.
Lubliński Mojżesz Samuel,

ur. 1819.
Lubliński Wilhelm Ber-

nard, ur. 1852. ©
Lubowski Henryk, urodz.

1835.
* Ticke (d.).
Lucy Onufry, um. 1832.
Lidick Antoni (d.).
Lunda Józef, 1848—1875.
* Tuschka H.
Lustgarten Ludwik.
Lutkiewicz Hilary Feliks,
um. 1869.

Lutomirski Stanisław, ur.
1812.

Lutostański Bolesław, ur.
1837.

* Lutze Artur.
* Lnys I.

Łabanowski Leon.
Łabanowski Ludwik.
Kaniewski Antoni.
Kapczyński M. (d.).
Kasiński Ignacy, ur. 1842.
Ławicki Marceli, ur. 1885.
Kawicki Mikołaj,
Ławrynowicz Antoni (d.).
Łazowski Antoni Erazm.
Łazowski Jan Jakób.
Łazowski,
Febczyński Franciszek To-

masz.
Kepkowski Józef.
FKojewski Karol Otton.
Komnicki Karol, ur. 1824.
Łopatkiewicz Józef Piotr,

ur. 1821.
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- Łopatyński Szymon A.
łMopuszyński Konstanty.
Kowczynowski.
Kowicki Maciej.
FMucki Julian.

- Kuczkiewicz Henryk, ur.
1821.

Łukasiewicz Józef.
Kukaszewiez.
Łukaszewski Juliusz Ksa-

wery, ur. 1836.
Łukomski Longin Prokop.
£ukowski Stan. Woje.
Fuszczkiewicz Stanisław,

1605 — 1879.
F£uszczkiewiez Kazimierz.
K£uszczkiewicz Stan., 1830
— 1862.

K£uszczkiewicz Stefan. .
KMyszczyński Adam, urodz.

1805.
Kyszkowski Stan., umarł

1841.

Machcewicz J. (d.).
_ Machek Emanuel, ur. 1852.
Macher Jakób.
Maciejowski Feliks Brazm
Jan Nepomucen, 1799—
1882.

Maciejowski.
Maciejowski Wacław Ale-

ksander, um. 1883.
Mackiewicz Aleks. (d.).
Mackiewicz Bronisł., 1833
— 1888.

Mackiewicz Henryk.
Mackiewicz Jan.
* Mackius (d.).

_ Macudziński Waleryan, ur.
1843.

Madejewski T. (d.).
Madejski Edward,
Madurowicz Maurycy, ur.

1831.
Magaziner Marek.
* Magendie.
* Magne J. H.
* Mahl M.

_ Mahl Jakób.
Majer Jozef, ur. 1808,
Majer Leopold.
Majewski Adolf, ur. 1826.
Majewski Erazm, 1819 —

1881.
Majewski Maksym., um.

1580.
Majkowski Julian, urodz.

1838.
* Maimonides,

XIX.
Malcz Wilhelm, 1795 —

1852.-
Malez Ludwik Mieczysław,

ur. 1887.
Malek Gabryel.
Maleszewski Antoni, 1810
— 1878.

Maleszewski Józef, 1835—
1877.

Maleszewski Klemens
Malewicz Hilary, um. 1874.
Malewicz Marceli Okta-

wian.
Malewski Andrzej.
Malewski E.
* Malgaigne J. F.
Malinowski Alfons, urodz.

1850.
Malinowski Leon.
Malinowski Mieczysław.
Malinowski Władysł., 1851
— 1878.

Maliszewski Henryk.
Maliszewski Józef.
Malkiewicz F. (d.).
Maly Jan Nep.
Małachowski de Piotrow-

ski Edmund Napoleon.
Mamczyński Ignacy. ur.

1837.
Mancewicz K. ?
Mankiewicz Ludwik, ur.

1804.
Mannheim Izaak Hirsz.
Marchlewski Józef Piotr.
Marcinkowski Feliks, ur.

1827.
Marcinkowski Karol, 1800
— 1846.

Marczewski Ludwik.
Marczykiewicz Franciszek.
Maresz Ig. Ed., ur. 1851

(d.).
Markiewicz Bolesław.
Markiewicz Stanisł., 1797
— 1845.

Markiewicz Stanisław, ur.
1839.

Markowski Józef, 1758 —
1829.

Markowski Oswald Karol
Wilchelm, ur. 1825,

Markusfeld Samuel, 1812
>AGO U;

Markuszewski Michał.
Marmaross Józef.
* Marochetti Michał.
Marowski Ludwik.
Mars Antoni, ur. 1851(d.).
Marski,

Marynowski
1846.

Maszkowski M. (d.).
Matakiewicz Feliks,
Matczyński Stanisław, ur.

1849.
Matecki Teodor Teofil, ur.

1810.
Matlakowski Władysław,

mir. Ł801.

* Mattei Cezar.
Mazurkiewicz Kazimierz,

1806 — 1878.
Matuszewski Hippolit.
Matuszyński J.
Mayzel Wacław.
Maxymowicz Andrzej.
Mazur Filip, ur. 1838.
Mazurkiewicz Andrzej,

1745 — 1854.
Mazurkiewicz Michał
Mazurowicz Frane. Teofil.
Mączewski Władysław, ur.

1852 (d.).
* Medico Józef (del.).
Medyński Napoleon Wła-

dysław.
Medvey Franciszek.
Mejer Jonas.
Mellin Krzysztof Jakób.
Mende J.
Mendelsburg Henryk.
Mendelsohn Maurycy, ur.

1852 (d.).
Merczyński Emil, ur. 1845.
Merunowicz Józef.
Merz Melchior.
Messing Władysław.
* Metzger Jan Daniel.
Metzig Jan Henryk, 1804
— 1868.

Meyer Karol Wilchelm.
* Meyer E.
Meyerson Samuel,

1551.
Mianowski Józef, 1804 —

1879.
Mianowski Mikołaj, um,

1844,
Michaelis Zygmunt Józef,
Michalczewski Wal., 1836
— 1871.

Michalski Artur.
Michalski Franciszek, ur.
. 1808.
Michalski Jan Józef,
Michalski Ludwik, urodz.

1852.
Michałowicz Teofil Mate-

usz.

Stefan, ur.

dk



Michałowski Feliks Wła-
dysław, ur. 1813.

Michałowski Adam, urodz.
1827.

Michałowski Jan.
Michałowski Stanisław.
Michelis Jakób Feliks, um.

1820.
Michiński Jan.
Michniewicz Felicyan, ur.

1836 (d.).
Michniewski Jan Chrzci-

ciel.
Michniowski Seweryn An-

toni, 1838 — 1868.
Midowicz Joachim.
Miecz.
Mieczkowski Iieon, urodz.

1846.
Mieczkowski Leopold Hi-

polit Kassyan, ur. 1838.
Mielęcki Stanisław, urodz.

1851.
Mierzejewski Jan Lueyan,

ur. 1839.
Mierzejewski Władysław,

ur. 1841.
Mieszczański

1840 — 1881.
Mikoszewski Leon.
Mikucki Wincenty, urodz.

1854 (d.).
Mikulicz Jan, ur. 1850.
Mikulicz Karol.
Mile Jan, 1789 — 1889.
Milinicki Bazyli.
Milkowski Józef,
* Miller K.
Miller.
Milliot Benjamin.
Miłosz Eugeniusz.
Minkiewicz Jan, ur. 1826.
Minkowski Oskar.
Miram Karol Edward.
Misiewicz Antoni.
Mizerski Anastazy, 1837—

1871.
Młodziejowski Korneli,
um. 1864.

* Móbius (d.).
Mochnacki Benedykt.
Moczarski Josephus Joan-

nes Baptista eques de
Moczarz Trzywdar.

Moczutkowski Józef, ur.
1845.

Moczyński Michał, urodz.
1825.

Modelski Jan.
Modelski Konstanty.

Kazimierz,

XIX.
Modrzejewski Fdm., ur.
" 1849.
Moes.Oskragiełło (d.).
* Móller H.
Mohr Karol Franciszek
Ksawery.

Mohr Michał Edward, 1804
— 1879.

* Mokrieki Teodor.
Mokrzycki Ludwik, 1801—

1879.
Mokrzycki Paweł.
Molendziński Józef, 1841—

1875,
Molsdorf Aleksander.
Monkiewicz Józef. :
* Montisrosiano Wilchelm

(d.).
Moński Karol Gustaw Teo-

dor, ur. 1824.
Morawski Stanisław. um.

1853 (d.)..
Morel Daniel..
Moretti Franciszek.
Mościcki Adam Hiier., ur.

1825.
Mosing albo Mossing Grot-

fryd Henryk,
Mosing Bogumił,
Mosing Michał.
Mosooczy O. Fryd.
Mostowski Artur Em., um.

1873.
Moszczański Karol, 1816—

1869.
Moszyński Julian Albin,

1809 — 1857.
Moszyński S.
Możdzyński Lmcyan, ur.

1839.
Mrozowski Juliusz Frost.
Mrozowski Teod., um 1822.
Mueldner Henryk.
Muelhausen J ózef J an,

1818 — 1884.
* Mueller E. H.
Muliewicz Heliodor Józef,

ur. 1828.
* Munde Karol.
Munkiewicz Antoni.
Muraszko Witold.
Muszyński Wineenty, 1783
— 1856.

Mylo Fryderyk Edward,
"1818 — 1868.

Mysłowski Aleksander.

Nagórski Walenty.
Nagrodzki Edw., ur. 1813.
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Nahumowicz Izydor, um.
1860 (d.).

Nahumowiez Leon Kazi-
mierz.

Napieralski Erazm.
Narkiewicz Aleksander.
Narkiewicz Rudolf.
Natanson Ludwik, urodz.

1822.
Naumann August Fryde-

ryk.
Naumannus Henryk (d.).
* Naunyn.
Nawrocki Feliks, ur. 1838.
Nawroczyński Roman Ka-

zimierz, ur. 1850.
Nelken Michał.
Nencki Marcelli, ur. 1847.
Nencki Leon Piotr, ur.

1848.
* Neubauer O.
Neufeld Jakób.
Neugebauer Ludwik Adolf,

ur. 1821.
„Neugebauer Francisz. Lu-

dwik, ur. 1856.
Neuhauser Franciszek, um.

1820.
Neuhauser Franciszek.
Neumann Inocenty.
* Neumann Izydor.
Neumann Leonard (d.).
Neumann Otto Willibald.
Neupauer Ambroży, 1815
— 1881.

Neusser Gustaw.
* Nick.
Niechwiedowicz Onufry.
Niedzielski Antoni, um.

1852.
Niedzwiecki Piotr, ur.

1849.
* Niemeyer Feliks.
Niemirowicz.
Nieszczota Michał, 1815—

1870.
Nieszczotta B. (d.).
Nieszkowski Jan, umarł

1866.

Nieszkowski Władysław,
um. 1869.

Nieszkowski Zdzisł,
Niezabitowski Aleksander.
Niewodniczański A da m

Ignacy.
Nieznański Ignacy, ur.

1800.
Niklewicz Ignacy.
Niszkowski Jan Fryderyk,

1774 — 1816.
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Niżycki K.
Noskiewicz August, 1826
— 1879.

Noskowski ada (d.).
* Nothnagel.
Nowacki IL.

Nowacki M.
Nowak Józef, ur. 1846.
Nowakowski Janusz Fer-

dynand. 1832 — 1888.
Nowicki Emilian Klemens,

1791 — 1876.
Nowieki Fortunat, umarł

1885.
Nowicki Teofil.
Nowodworski Zenon.
Nussbaum Henryk, ur.

1849.
Nussbaum Józef (d.).
* Nussbaum J. N. (d.).

Obaliński Alfred, ur. 1843.
Obniski.
Obtułowicz Ferdynand, ur.

1851.
Oczapowski Jan, 1800 —

ko(E.
, Odachowski J.
Odrzywolski Wine., 1808

1867.
paie Fryderyk Teodor

(d.).
Oerther Franciszek.
%* Oertl.
* Oesterlen.
Oettingen Otto Leo, 1811
— 1856.

Oettinger Alb.
Oettinger Józef, ur. 1818.
Ohrenstein Jakób, 1812—

1880.
Okinczyc Aleksander, ur.

1889.
Okniński Franciszek (d.).
Okoniewski Stanisław Jan,

1832 — 1865.
Okorski Aleksander, 1803
— 1875.

Okuszko Wine. Bonif.
Olaw X.
Olbratowicz Walenty Woj-

ciech Wincenty, 1806 —
1868.

Olechnowicz Franc., 1812
1878.

Olechnowicz
ur. 1848.

Olendzki Jos. Dim.
Oleszkiewicz Aleks.
Olpiński Julian, ur. 1847.

Władysław,

XIX.

* Ollivier.
Oloff Frider.
Olszewski Alfons,
Olszewski Franciszek.
Olszewski Kroidko Józe-

fat, 1824 — 1860.
Olszewski Karol.
Ołtarzewski.
Ołtuszewski Władysław,

ur. 1853 (d.).
* dOmalius dHallvy.
Omeis Jerzy.
Onacewicz Antoni Hilary

(d.).
Onoszko [eon, 1808 —

1870.
Openchowski T.
Opieliński Ignacy.
Opolski Wiktor.
* Oppolzer.
Orkisz, 1794 — 1879.
Orłowski A.
Orłowski Ed vard,
Orłowski Franciszek,

1835 — 1879.
Orłowski Franciszek Fer-

dynand.
Orłowski Franciszek Ksa-
wery.

Orłowski Józef.
Orłowski Władysław, ur.

1885.
Oroszko J. A.
Orzechowicz Andrzej.
Orzechowicz Jan.
Orzechowski Ignacy (d.).
Osiecki Leon, 1808—1881.
Osiecki Paweł Aleksander
Henryk.

Osowicki Antoni, ur. 1842.
Ossakowski Jan E., 1836
— 1859.

Ossowidzki Maciej, urodz.
1844.

Ossowski Jan. ur. 1818.
Ossowski Jan Sylwester.
Ostrowicz Aleksander,ur.

1840. 7
Ostrowski Edward.
Ostrowski Paweł, ur. 1812.
Ostrowski Władysław, ur.

1520,
Oszacki Jan, um. 1877.
Ożegowski Andrzej, ur.

1851.

Pac Stanisław, um. 1826.
Pacanowski Henryk, ur.

1857.

Pacewicz Piotr, ur. 1836.

Paczkowski Stanisław, ur.
1837.

Padziński Franciszek.

Padziński Ludwik.

Pajewski A.
Pajzderski Józef.

Palczewski Tymoleon,

1709-1837 (AJ.
Palicki Bogusław, 1818 —

1868.

* Palm R.
Palmowski.
Panieński W.
* Panormow Aleksy.
Pantoczek Leon Walenty,

ur. 1813.
Papenguth Krzysztof, ur.

1785 (d.).
* Pappenheim Ludwik.
Pareński Stanisław.
Pasiutewicz Ksawery, ur.

1832.
Passecki Antoni Emanuel.
Paszkowski M.
Paszkowski Stanisław.
Paszkowski Wiktor.
* Patissier FE.
* Paulet.
* Pawlizki Henryk Fryd.
Pauly Józef,
Pawiński Józef, ur. 1851.
Pawlas Teodor.
Pawlicki Teodor, ur. 1850.
Pawlikiewicz Piotr.
Pawlikowski Antoni.
Pawlikowski Karol, 1833
— 1875.

Pawlikowski Maksymilian
Dionizy, ur. 1835.

Pawłowski Stanisław.
Pawłowski Wojciech, 1853
— 1885.

Pągowski Aleksander.
Pelikan Wacław, umarł

1873.
Pełka Franciszek Edward.
Pepłowski Adam Zienon.
Peretz.
Perkahl Zygmunt.
Perkowski Seweryn, ur.

1845.
Pernaczyński Melchior, ur.

1834.
* Peschel Oskar.
* Pessyna Ignacy.
Peszke Samuel, 1779 —

1837,
Peszke Józef Emilian, ur.

1845.



Peszkowski Tytus, urodz.
1849.

* Peterka Jan.
* Petersen Juljan.
Petrowicz K. J.
Petrykowski Aleksander

Bonifacy Konstanty.
* Petsch J. Chryz.'W.
* Pettenkofer (d.).
Plaffius.
Pfau Feliks. um. 1854.
Piasecki Franciszek Ksa-

wery.
Piasecki J. Albert.
Piasecki Wenanty, urodzo-
ny 1832.

Piaszczyński J. (d.).
Piątkowski A.
Piątkowski Donat.
Piątkowski Franciszek.
* Pidoux.
Pieculewicz Mateusz,
Pieczyński Teofil, ur. 1810.
Piekarski Franciszek.
Piekarski. Józef.
Piekarski M. (d.).
Pieniążek Przemysław.
Pieńkiewicz Adam.
Pieńkowski Kazimierz.
Piepes Salomon.
Piepes Simon.
Pierożyński Mateusz.
Pietkiewicz Teodor.
Pietnieki Leonard Kry-

spin.

Pietraszewski Ignacy.
Pietraszkiewicz Józef.
Pietrzycki Antoni, urodzo-
ny 1845,

Pietrzycki Marceli.
Pietrzykowski J. K.
Pigłowski Adam Sokoła.
Pigłowski v. Piegłowski
Wineenty Karol Onufry.

Pilawski Franciszek (d.).
Pilawski Stanisław, uro-
dzony 1842,

Pilchowski Ernest Fryder.
Wilhelm Zygfryd, ur.
1832.

Pilcicki Michał.
Piliecki Jan, 1821 — 1878.
Pinkus Władysław, uro-
dzony 1350.

Piórek Władysław
mierz. ur. 1852.

Piórko B.
Piotrowski Gustaw, 1880

1854 (d.).
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XIX.

Piotrowski Józef, 1831 —
1855 (d.).

Piotrowski Władysław, ur.
1848.

Piotrowski Władysław.
Piotrowski Romuald.
Piotrowski Stanisław.
Piramowicz.
Pisarski Emanuel, ur. 1822.
Pisek Wilhelm.
Piwocki Erazm Feliks.
Piwowarski Ludwik Wła-

dysław, 1843 — 1871.
Piwowarski Karol.
Placer Bolesław,

1867.
Placer Józef. 1803 — 1871.
Placzkowski Witold, 1851
— 1882.

* Plagge T.
Platzer Sylwester.
Pląskowski Romuald, ur.

1821.
Pleszczyński Józef.
Pleszkowski Sylwester.
Plewkiewicz Maksymilian,

1839 — 1871.
Plohn Łazarz,
Płociński Józef Karol.
Płoński Maurycy, ur. 1828.
Podgórski A. (d.).
Podoliński 5.
Podolski A,
PodowskiHenryk, um.1884.
Podwysocki Waleryan.
Pogorzelski Ludwik, ur.

1848.
Pokorny Michał Hieronim,

ur. 1812
Pokrzywnicki Paweł, ur.

1839.
Polaczek.
Polak Józef.
Polikowski Edward.
* Polomsky Emanuel, ur.

1813,
R. Samuel Isacides
(GK
ACE Salomon Isacides
(d.).

Poluszyński L. Erazm.
Poluta Jerzy, ur. 1825.
Połoński Bolesław, 1847.
Połoński Lucyan. 1832 —

1871.
Pomierski F. (d.).
Pomper Abracham, ur.1852.
Ponikło Stanisław.
Poradnia Antoni, 1804 —

1855.

1837 —

GSF

Porcyanko Konstanty,
1793 — 1841.

Porcyanko Tomasz.
Portner Szymon ur. 1840.
Postępski Ludwik.
Postempski Paweł,
Potakowski Andrzej Józef.
Potocki Rudolf.
Powidzki Maciej, ur. 1828.
Powilewicz LeonJan.
Poznański Adolf (d.).
Poznański Dawid.
Poznański Franciszek Ksa-

wery.
Przeborowski Stefan. um.

1855 (d.).
Przeciszewski Franciszek,
Przeradzki _Włodzimierz,

ur. 1836.
Prześlakowski Leon Wil-

helm.
Przesmycki Ludwik, ur.

1839.
Przetocki Stanisław. 1838
— 1875.

Przewoski Edward, uro-
dzony 1849.

Przewoski Romuald, ur.
1852.

Przeździecki Hipolit, ur.
1844.

Przeździecki Jan.
Przyborowski Sulima Ka-

rol, ur. 1824 — 1879.
Przybylski Czesław.
Przybylski Jan Kanty, ur.

1854.
Przybylski Józef, um. 1819.
Przybylski K. M.
Przybylski Waleryan, ur.

1834 (d.).
Przybyłko Ludwik.
Przybyszewski Franci-
szek.

Przyjemski Albin, ur. 1828.
Przystański Stanisław.

1185 — 1852.
Przystański Aleksander,

ur. 1817.
Ptaszyński Ignacy. ;
Puchalski Dominik, 1799
— 1874.

Puchalski Józef.
* Puchelt F. A, B.
Puciata Atha. Bol.
Puczkowski Franciszek

(d.). ię
Pocziełaki Ludwik.
Pudzinowicz Aleksander
um, 1877. -
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* Pupke Ludovicus.
Purkynie Jan, 1787—1869.
Puterman Jakób, ur. 1857

(d.).
Puternicki Jakób, 1709 —

1875.
Putiatycki Feliks.

Raabski Robert Henryk.
Rabbinowicz Izrael Michał,

ur. 1818.
Raciborski Adam, ur. 1809.
Rackiewicz.
Raczkowski Józef Korneli.
Raczyński M.
Radecki Jan Grodziemba.
Radecki Konrad Rudolf.
Radek Jan.
Radliński Andrzej.
Radzibor Karol Włodzi-

mierz.
Radziejowski Zygmunt,

1841 — 1874.
Radziszewski Bronisław.
Radziszewski St.
Radziwoński Jan, 1794 —

1866.
Rafalski Fr.
Rakowicz Franciszek Ta-

deusz, 1839 — 1878.
Rakowski Ksawery, 1804

=- 1.808.

Rakowski Teodor, ur. 1835.
Rakowski Adolf August
Hugo.

Rakowski.
Rakowski P.
Ramlau (Ramlow) Karol

Saladyn, um. 1885. -
- Ramlow Saladyn Wiktor,

1839 — 1882.
Ramószyński Wilh.
* Rapou August.
Rasp Henryk.
* Raspail Franciszek Win-

centy.
Ratajski Damian.
Ratajski Walenty, umarł

1856.
* Raudnitz I.
Raum Jan.
Rause S. H.
Rawa Aleksander.
Rawitzki Michał.
Rayski Stanisław.
Rączewski Aleksander,

1833 — 1868.
Reben M., ur. 1851.
Rechlewicz Leon.
Rechowicz Kazimierz

XIX.

* Reder Albert.
Redlich Bernard Józef, ur.

1818.
Regnier (Renier) Anicet,

1804 — 1877.
Rehan Leopold.
Rejchman Mikołaj, uro-
dzony 1851.

Reichwald Teofil Wilhelm
(d.).

Rejewski Juliusz Teofil,
ur. 1836.

Reifer Adolf.
Rejkowski Jerzy, um. 1831

(d.).
Renacki Fr. (d.).
Restorff Karol Edward,

1808 — 1868.
* Retau O.
* Reumont Aleks.
Reuttowicz.
* Reveillć -Parise I. H.
Rewoliński Teofil, ur. 1820.
* Richet A.
* Richter Herman Eber-

hard, 1808 — 1876.
* Ricord Filip, ur. 1800.
* Riedel Jos.
Riedmiiller Józef Franci-

szek Ksawery, ur. 1820.
Rieger Zygmunt.
Riel Jan Ferdynand.
* Rinecker, um. 1884.
Ritter Marcus.
Robaczowski Feliks.
Robiński Seweryn, urodzo-
ny 1887.

Robolski A. (d.).
Rode Jan, ur. 1849.
Rodecki Czesław.
Rodecki Franciszek um.

1831.
Rodowicz Feliks.
aJózef. um. 1872

Rodziewicz Henryk Bole-
sław, ur. 1849 (d.).

Roehr Franciszek, 1830 —
1868,

Roemer Fryderyk Adolf,
1775 — 1829.

Rogala Franciszek, uro-
dzony p.

Rogowicz Jakób Ignacy,
ur. 1839. A

Rogowski Leon.
Rogoziński Jan, 1833 —

1876.
Rogoziński Józef.
* Rohlwes Jan Mikołaj.

* Rohnert Karol Franci-
szek August, ur. 1822.

Rohrer Maurycy.
* Rokitansky Karol.
Rokosowski Antoni, ur.

1832.
* Rolffs I. C. F.
Roliński Marcin, 1776 —

1839. y
Rolle Fryderyk.
Rolle Antoni

1830.
Ronthal Walenty, 1800 —

1888.
Romanowski Jan Chryzo-

stom.
Romański Włodzimierz.
Rompalski Józef, um.1878.
Rościszewski Zygmunt, ur.

1847.
Rose Józef Konstanty, ur.

1826.
Rose Witold, um. 1856.
Rosenberg Antoni.
Rosenberg H.
Rosenblatt Emanuel.
Rosenblum Benjamin, ur.

1816.
Rosenfeld.,
Rosenfeld Marcin.
Rosenkranz Dawid.
Rosenkranz Maurycy.
* Rosenstein Zygmunt.
Rosenthal Albert, ur. 1857.
Rosenthal Dawid, ur. 1808.
Rosenthal Jakób, ur. 1844,
Rosenzweig Henryk Saul,

ur. 1793 — 1858,
Rosenzweig Michał Julian,

ur. 1828.
Rosicki Sebastyan, 1830—

1877.
Rosiński Stanisław, uro-

dzony 1850.
Rosiński (d.).
Rosner Antoni.
Rosnowski Dymitr.
Rosołowski Stanisław, ur.

1797 — 1855 (d.).
* Rossbach.
Rosset Otton, 1790—1850.
Rossmann Henryk.
Rostafiński Józef (d.).
Roth Władysław.
Rothe Adolf Mikołaj, ur.

1832.
Rother Stanisław, ur. 1845.
Rotter Herman,
Rowieki Julian Aleksan-

der.

Józef, ur.



Rozwadowski Ferdynand.
Rozwadowski Władysław.
Rożniatowski Rudolf.
Różycki L. (d.).
Rubinstein Franciszek

Ksawery, ur. 1847.
Ruciński J.
Rudawski Leonard. :

Rudnicki Adam Antoni,

um. 1844.
Rudnicki Władysław, 1837
— 18/9.

Rudziński Aloizy.
* Ruehl J.
Rumszewicz
dzony 1808.

Rumszewicz Konrad, ur.
1850.

Rundo Herman, ur. 1849.
Ruppert Henryk, ur. 1858

d

Józef, uro-

Ruszczykowski Bronisław,
ur. 1840.

Rutkowski Maciej.
Rutkowski Roman.
Rutkowski A.
Rutsch Karol Edward

(Rucz), 1787 — 1828.
Rutsch (Rucz) Emil Edw.

Ryszard, 1820 — 1846.
Rybicki Wiktoryn, 1774—

1534.
Rybicki Oktawjan, 1819—

1852.
Rybicki Stanisław,
dzony 1843.

Rychlicki Władysław.
Rydel Lucyan.
Rydygier Ludwik, ur. 1850.
Rydzek Bernard.
Rymarkiewicz Antoni Ka-
 likst, ur. 1824.

Rymarkiewicz Józef Be-
nedykt, ur. 1828.

Rymkiewicz Feliks, 1799
— 1851.

Rzadkowski Michał, ur.
1836.

Rząśnieki.
Rzeczniowski Leon.
Rzepecki Jan Dominik.
Rzepnikowski Teofil, ur.

1848.

uro0-

Sabatowski Józef, ur. 1844.
Sabiński Ziemowit.
Sachs Edmund,
Sadkowski Ludwik.
Sadowski Karol Gotfryd,

ur. 1805,

XIX.

Sadowski Wojciech, nm.
1844.

Sagatówski Jan.
Sakowicz (d.).
Sakowicz Dymitr.
* Salehow Ulrych Krzy-

sztof,
Salutryński Eugeniusz.
Sałatko Petryszcza Fran-

ciszek, 1824 — 1862.
Samelson Marcin.
Samter J.
Samter Wilhelm.
* Sander Henryk.
Sankiewicz A.
Sanocki Antoni.
Sapalski Józef.
Sarnowicz Jan.
Saulsohn Zygmunt, uro-

dzony 4510.
Sauvan Ludwik, um. 1848.
Sauvó Ludwik Franciszek.
Sawicki Anastazy Tomasz,

ur. 1847.
Sawicki Antoni (d ).
Sawicki Edward, ur. 1838.
Sawicki Ferdynand.
Sawicki Stella Jan, ur.

1831.
Sawicki Leopold, ur. 1827.
Sawicz Antoni (d.).
Sawiczewski Floryan,

1796 — 1876.
Sawiezewski Julian Józef,

1795 — 1854.
* Saxe Stella.
Schaitter Ignacy.
Schattauer Antoni.
Scheller Aleksander.
* Schenk 8. L.
Scherbel Henryk, ur. 1812.
* SchlegelJust Fryd, Aug.
Schleissteher A.
Schlesinger Adolf.
Schloezer Jan Adam.
Schmidt Adolf,
Schmidt Henryk Daniel.

ur. 1806.

* Schmidt J, G.
* Schmidt Józef, Hern.
Schmidt Ludwik.
Schmidt Antoni.
Schneider Fryderyk Hen-
ryk Karol, 1797 — 1828.

* Schnitzlein Edward.
* Schnitzer Ad.
* Schoebl J. (d.).
Schoenbach Karol, umarł
1815 (d.).

Schramm Hilary.
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* Schroeder K,
* Schroth Jan,
Schuch (Szuch) Ignacy,
TA == 1664,

Schuch Franciszek Józef,
um. 1832. ;

* Schuchardt B.
Schitz P.
Schutzer Salomon.
Schuleius J,
Schultes Józef August,

1773 — 1881.
Schultz Julian.
Schumacher Karol Ernest.
Schwamberg Ignacy.
Schwartz Bazyli.
Schwartz Jan Kajetan.
Schweiger Józef.
Schweikart Karol.
Sciborowski W ładysław
Ludwik, ur. 1838.

Sciepura Stefan, 1826 —
1881.

* Sedillot Ch.
* Seefeld Alfred.
* Seeland Mikołaj.
Seeman Józef Antoni. ur.

1804.
Segel Edward.
Seidenberg Ber.
Seja Józef.
Seidl F. H.
Seifman Piotr, ur. 1828.
* Semmer G.
* Senator H.
Seredyński Feliks, 1820 —

1861.
* Serre.
Serkowski Bolesław, ur.

1839.
Serwiński Gwidon Gu-

staw.
BE Christ. Aenothens

(d.).
RE Jędrzej, um. 1861

)
Sęeki Piotr, ur. 1844.
Sidorowicz Franciszek.
* Siebold Henryk.
* Sjeczenow I.
Siegfried Gustaw Aleksan-

der, ur. 1807.
Siekaczyński W alenty,

1806 — 1878.
Sielicki A. J.
Siemiaszko Aleksander

(d.).
Ses Stanisław, 1801
— 1866.

Sieradzki Antoni, ur. 1846.
42%
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| eiMarceli Ka-
rol. -

Siewruk Ludwik, 1806 —
1858,

Siewruk Teofil, ur. 1826.
Sikora.
Sikorski Antoni.
Sikorski.
Sikorski.
Simon Arnold, ur. 1794.
Simon Antoni Arnold,

1818 — 1873.
Sitarski Tomasz.
Skabiczewski B.
Skalkowski.
Skalski, ur. 1793.
Skalkowski Wład.
Skiba Jan.
Skibiński Ferdynand.
Skibiński.
Sklarek Wilhelm, ur. 1836.
Skobel Franciszek Kazi-

mierz, 1806 — 1876.
__Skobel Stanisław.
Skórczewski Bolesław, ur.

" dodQ.
Skórkowski Antoni.
Skórkowski Feliks Sa-

ryusz, ur. 1858.
_ Skorulski Antoni.
Skowroński Włodzimierz.
* Skrzeczka.

Skubowicz Władysław,
1835 — 1878.

Skulski Szymon,
Slapa Teofil.
Sleżanowski Eugeniusz.
Sliwicki Franciszek, ur.

1889.
Sliwiński M.

 Btawczyński Emil Cele-
styn.

Sławecki Michał.
Sławikowski Antoni, 1796
— 1870.

Sławiński Fabian Ferdy-
nand.

Sławiński Józef.
Słobodziński Adam.
Słoniński Antoni, umarł

1843.
Smirnow.
Smith Józef Kazimierz,
'1810 — 1869.

Smokowski Wincenty.
1/98 — 1876.

Smoleński Stanisław, ur.
1858.

Smoleński Michał.
Smoleński C. O,

, Stańczukowski

XIX.

Smorczewski
ur. 1827 (d.).

Sniadecki Jędrzej, 1768 —
1838.

Sniadkowski Adam, 1839
— 1867.

Sobertin Józef.
Sobestyański Michał, 1824
— 18/4.

Sobieszczański F. M.
Sobolewski Romuald.
Sochacki Maksymilian,
um. 1871 (d.).

Sochacki (d.).
Soczołowski K.
Soczyński (Socini) Karol

Teodor, 1781 — 1862.
Sojka.
Sokolnicki Franciszek.
Sokołow.
Sokołowski Alfred, uro-
dzony 1849.

Sokołowski F.
Sokołowski Józef.
Sokołowski Kazimierz.
Sokołowski Iueon.
Sokołowski (aptekarz).
Sokołowski WŁ  (przyro-

dnik).
Sommer August.
Sommer Daniel, ur. 1789.
Sommer Feliks, ur. 1834.
* Sophianopuolo D. M.
Sopiński Żegota.
Sosnowski.
Sowiński Bolesław, uro-
dzony 1842.

Soyre A. A, Juliusz.
Spasowicz Daniel, 1798 —

'1882.

Konstanty,

 Spausta Franciszek.
Spausta Rafael Damian.
* Spencer-Wells.
Spiegel Emil, ur. 1850.
Spiro Antoni.
Spitznagel Ferdynand

1757 — 1826.
* Spóndli.
* Stabel.
Stabiński. i
Stackebrandt Karol Wil-
helm Ludwik, 1790 —
1850.

Stadnicki Wincenty, 1835
— 1869.

Stagieński Adolf.
Stahr Franciszek.
Stan Władysław.

>

Walenty,
1807 — 1874.

Stanczykiewicz Grodzisław,
um. 1873.

Staneli Rudolf. ur. 1824.
Staniewicz Oezar.
Stanisławski Józef.
Stankiewicz Jan, 1832 —

1882.

Stankiewiez Józef, umarł
1874.

Stankiewicz Henryk.
Stankiewicz  Władyslaw,

ur. 1838.
Stanko.
Stanko Henryk.
Stanowski Zygmunt. 1837
— 1869.

Stański Kajetan, 1804 —
TS

Starcow Ananiasz.
Starkel Józef Oyryl, 1807
— 1875.

Starkel Emanuel,
1874.

Starkman Józef (d.).
Staszewski Karol.
Stawecki Adam.
Stecewicz Rafał.
Stecher Henryk Antoni.
Steck Walenty.
Stefanowicz Albert, ur.

1845.

Stefanowski Mikołaj (d.).
* Stejner.
Stejnberg,
Stelmachowicz Mikołaj.
Stophani Engelbert, uro-
dzony 1825.

Stephany Świętosław.
Stern.
Sternschuss Josua.
* Sterz Jan (d.). i
Steskal Jan Władysław.
Stener Wilhelm, ur. 1787.
Steuermark Henryk.
Stępiński.
Stępniewski Tymoteusz.
Stęszewski Walenty
Stich Antoni Józef,
Stiche Ozesław.
* Stimer G. Fr.
Stirba de Stirbitz Franci-

szek, um. 1832,

Stockman Aleksander
Jan, ur. 1845.

Stoll - Krotowski M., ur.
1847.

* Stoll Aleksy.
Stopczański

ur. 1885.

umarł

Aleksander,



Stopierzyński Władysław,
1833 — 1878.

Strański Karol Ignacy.
Strasburger Edward.
Straszewicz Michał.
Strawiński Mikołaj.
Strawiński Władysław, ur.

1848.
Stroiński Ignacy, urodz.

1850.
Strokowski Wł.
Strowicki Piotr, ur. 1846.
* Stromeyer.
Strumieński Józef.
Struve Aug. Adolf Fryd.
Struve Henryk.
Strużyński.
Stryczek Jan.
Strzechowski.
Strzelbieki Stefan.
Strzeszewski Józef.
Strzyżowski Antoni, ur.

1838.
Studencki Mateusz,
— 1875.

Studencki N.
Studzieniecki Feliks, um.

1878.

Studniarski F. (d.).
Stummer Fr. Stanislaus.
Stummer Jan, 1784—1845.
Stummer Józef (d.).
Stupnieki Julian.
Sturm Edward Adolf, ur.

1798.
Sturm AdolfEdward, 1833
— 1876.

Stiirmer Teodor.
A) Józef, ur. 1850

(d.).
Suciłło Tomasz.
* Suersen W.
Sulicki Jakób Teofil.
Suligowski Felicyan, ur.

1847.
Suligowski Lubomił.
Sulikowski Teofil.
Sulkowski Leon.
Sulżyński Maryan.
Sumiński Teodor, ur. 1841.
Surmiński Bernard.
Surzycki Tomasz, umarł

1874.
Suski Feliks.
Suszczyński Piotr.
Suszezyński Władysław
1846 — 1873.

Świątkowski Władysław
Belina.

Świda Jan, 1835,

1815

XIX.

Świderski Felicyan Mar-
cin, um, 1848 (d.).

Świderski Kazimierz.
Świderski Leon, 1857 —

1882.
Świderski Władysław, ur.

1624.
Świeca Henryk.
Świerzewski.
Świerz Tomasz.
Świerzbieński Romuald,

ur. 1822 (d.).
Świerzbiński.
Świetlicki Stanisław, 1840
— 1874.

Świeżawski Ernest Sulim-
czyk.

Święcicki Karol.
Święcicki Tadeusz,
dzony 1826.
więcieki. Heliodor, uro-
dzony 1854.

Świrski Adam, um. 1883.
Świrski Jerzy.
Świtzyn Aleksander Mar-

cin, ur. 1837.
Sycianko Józef, ur. 1824.
Synogowicz Edward, ur.

1838.
Synowski "Tomasz Józef.
Syrawatka.
Syrski Szymon, ur. 1829.
Sysak G.
Szablewski Stanisław, um.

1888.
Szadek Karol, ur. 1852 (d.).
Szafkowski Ludwik Rufin.
Szafraniec Grodecki.
Szalay Adolf, 1838—1876.
Szałajkowski Aloizy An-

toni.
Szamowski.
Szancer Jakób, 1793 —

1857.

Szancer Leon, 1802—1880.
Szancer Stanisław, 1818—

1876.
Szancer Bernard,
Szaramowicz Aleksander,

ur. 1831 (d.).
Szarzyński Stanisław. ur.

1819.
Szaster Antoni, 1759 —

1839.
Szczepański
dzony 1841.

* Szezepotiew N.
Szczucki Wincenty, 1786
— 1882. ż

Szczurowski Grzegorz.

Uro-

Tytus, uro-

861
Szczygielski Józef, urodzo-
ny 1848 (d.).

Szczypiński Kazimierz, ur.
1841.

Szenic Telesfor, ur. 1848.
Szeparowicz Jan, 18438 —

1882.
Szerbel.
Szerlecki Władysław Al-

fred, um. 1884.
Szerlecki A.
Szewczyk Józef.
Szklarski Tomasz, 1793 —
— 1868.

Szkrochowski Teodor.
Szmyt Lucyan, ur. 1836.
Sznabl v. Schnabl Jan, ur.

1838.
Sznirsztajn Julian umarł

1849.
Szokalski Bolesław.
Szokalski Wiktor Feliks.

ur. 1811.
Szopowicz Henryk Kusta-

chy, 1814 — 1884.
Szostakowski Jakób, ur.

1845.
Szostakowski Tadeusz.
* Szperk Edward.
Szpilmann J.
Szpręglewski Jan.
Szrant Wiktor.
Szreiber.
Szreiber Ot.
Sztam Antoni, ur. 1823.
Sztampke F.
Szukiewicz Jan.
Szule Ignacy.

- Szule Józef, ur. 1842.
Szule Julian, 1821 — 1854
Szulicki Ludwik.
Szuman Leon, ur. 1852.
Szumlański Alex.
Szumliński Marc. Xawer.
Szumowski Władysław.
Szumski Stanisław.
Szurmiński Michał,
dzony 1847.

Szwajcer Jakób, ur. 1851.
Szwarc.
Szwencki Fryderyk, uro-
dzony 1788.

Szwykowski Kazimierz.
Szwykowski Michał.
Szydłowski Dominik, 1803
— 1879.

Szydłowski Józef.
Szyman Aleksander.
Szyman Edward, ur. 1838.
Szyman Waler., 1836.

uro-
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. Szymański Adolf.
Szymański.
Szymański Józef.
Szymański Władysław Jó-

zef (d.).
Szymkiewicz Jakób, um.

1818.
Szymkiewicz.
Szymkowicz Józef.
Szyszło Wine., ur. 1838.

Tabaczyński Leopold Sta-
nisław, ur. 1840.

Tabernacki Konstanty,
1814 — 1868.

Taczanowski Bronisław,
ur. 1840 (d.).

Tafiłowski _Wawrzyniec,
1846 — 1876.

Talaczyński Konstanty,
1825 — 1852.

Talko- Hryncewicz Julian,
ur. 1850.

Talko Józef, ur. 1836.
Taraszkiewicz Dymitry
Mieczysław, 1853—1875

6 (da
 "Targowski,
Tarnawski Gustaw, uro-
dzony 1841.

Tarnawski A,
Tarnowski.
Taroni Bernard Adam Ga-

spar.
Taroni Józef, ur, 1780.
Tatarczuch W., ur. 1850.
Taubes Jan.
'Tecław Franciszek.
Teichmann-Stawiarski Lu-

dwik, ur. 1823.
Teich Waleryan, um, 1874.
Telafus Jan.
Telakowski Olimp, umarł

1841.
Teleszewski A.
* "Tenneker 8. v.
Terlecki Hippolit Zyg-

munt.
Tetz B.
Theiner Jan Godfryd um.

1828.
Theiner Feliks,

1036.
Theinert J.
Thieme Apolinary, ur. 1846.
Thierling Franciszek, ur.

1852.
Thokarski Jan Kazimierz,

ur. 1824,
Thugutt, 1823 — 1880.

1816 —

XIX.

* Tichy Ludovicus.
Tieffenbach Karol, umarł

1822 (d).
Tiger Grzegorz.
Titz Józef.
Tobien Wojciech Izydor.
* Tobold.
Tobolewski Fr. R. (d.).
Toeplitz Maksymilian.
Toeplitz Teodor, ur. 1850.
* Tognio Ludwik,
Tomanek Józef.
'[omaszewicz Anna, uro-
dzona 1854.

Tomaszewski Jan (d.).
Tomaszewski Walenty.
Tomaszkiewicz Tadeusz,

ur. 1631.
Tomieki Jan Bazyl, 1780
— 1855.

Tomorowicz Jan.
'Torosiewicz Teodor, um.

1876.
Tournelle Franciszek.
Towiański L.

.„* [Townsend Rich.
'Trachtenberg M.
Traciński H.
'Trapp Julian.
Traub Josephus.
* Traube.
Trembecki Onufry, uro-
dzony 15812.

Trepka Władysław Ne-
kanda, 1836 — 1881.

Trębieki Antoni.
* riller Daniel Wilhelm.
Trilling Ludwik, ur. 1889.
Tripplin Teodor.
Trochanowski Karol.
Troczewski,
Trojański J. Feliks, um.

1845.
Trojanowski.
Trojanowski O.
* Troll R.
* Trommsdorf.
Trompeteur Feliks,
Troschel.
Truskowski Kazimierz.
Trynkowski Paweł.
Trzeiński Józef.
Trzebicky Rudolf
Tschinkel Jan.
Tuezkiewiez Diomedes,
* Tuerck.
Tuczyński Jan.
Turek Franciszek
Turteltaub Wilhelm.
Tiske

Tuszewski Franciszek, ur.
1852.

Tymaczkowski.
Tymiński Antoni, ur. 1836.
Tymowski Jan. ur. 1851.
Tyrchowski Władysław,

ur. 1820.

Ubysz Oskar, ur. 1845.
* Uhle.
Ulanowski Władysław,
um. 1872.

Ulanowski Józef,
Unger Antoni Edward.
Umiński August.
Unicki Leon.
Urban Ant. Joseph.
Urban Władysław.
Urbański Jan.
Urbański Wojciech E.
Urbanowicz Witold.
Uszczapowski Leon, 1789
— 1846 (d.).

Uzdowski Gustaw.

*Vanzetti T.
Vannoti J. A.
* Veit,
* Verderamo Fimanuel.
Vetter Aloizy Rudolf.
* Vierordt K.
* Virchow.
* Virey J. J.
Virion Karol Józef, um.

1815.
* Vivan Edward.
Vizzini Antoni.
* Vogel Grustaw.
: Vogel Alfred.
* Vogel Juliusz.
* Vogt R.
Voigt Chrystian August.
Vorstaedter.
Voss,
Vrecha Wincenty.

* Wagenfeld.
Wagner A.
Wagner Feliks,
Wagner J. B.
Wagner Karol Maciej.
Wagner Piotr.
Wakułowski Mikołaj,
Waldenberg Maksymilian,

ur. 1812.
Walicki Lueyan.
Walicki Ludwik.
* Wallich Eman. Wolfg.
Walter Fr. Christian.
* Walther A.



WaniuraArnold JózefFry-
deryk, ur. 1829.

Waręski J.
Warmiński Aleksander, ur.

1811.
Warmiński Stanisław, ur.

1847.
Warschauer Jonatan, ur.

1820.
Wartenberg Jan Paweł,

ur. 1838.

Wasilewski Francisz. Ksa-
wery.

Wasilewski Józef.
Wasilewski Jan.
Wasilkowski.
Wasserzug Dawid.
Wasylewski Tytus.
Waszak J.
Waszkiewicz Adam FEr-

nest.

Wateżyński Jan Michał.
Watraszewski Ksawery,

ur. 1858.
* Wauer Oscarus Arturus

Anastasius.
Wawnikiewicz,
Wazgird Michał.
Ważyński Julian.
Wągrowski.
Wąsowicz Mieczysław Du-

nin.
Wezelka Franciszek, um,

1844.
Wdowikowski Aloizy, ur.

1828.
Wdowikowski Teofil.
Weber Ferdynand.
* Wecker.
* Weese Karol.
Wegner Stanisław.
Wehr Wiktor, ur.

(d.).

Weil.
Wejmar Iueopold.
Weinberg Julian.
Weinberg Aleksander Ma-

ryan.
Weinert Aleksander.
Weinreb A.
Weiss Jan Karol.
Weiss Ludwik Samuel.
Weizenblut Leopold.
Wenda K, (d.).
Wenckiewicz Bronisław.
* Wendt Jan,
Wentzel Andrzej Franci-

szek, 1803 — 1881.
Werch Jan Samuel.

- Wereszczyński Michał.

1852

Xx.

Wermiński Aleksander,
1811 — 1877.

* Werneburg.
Werner Ferdynand,
Werner Ferdynand, 1799
— 1870.

Werner Emil.
Werner Aleksander.
Wernery Fryderyk, 1781—

1860.
Wernicki Józef Aleksan-

der.
Wersocki Adam, um. 1885.
Wesołowski Antoni, 1798
— 1864.

Wesołowski Filip.
Wesołowski Franciszek,
1798 — 1888.

Wesołowski Franciszek Jó-
zef.

Wesołowski Jan.
Weylepp Ludwik, umarł

1812 (d.).
Weymar Leopold.
Węcki Wojciech Ferdy-

nand.
Wędrychowski Emil. ur.

1848
Wicherkiewicz Jan Aloizy,

1815 — 1882.
W.icherkiewicz Wiktor Bo-

lesław, ur. 1847.
Widmann Oskar, ur. 1839.
Wieczorek August, uro-
dzony 1846.

Wieczorek Roman.
Wieczorkowski Mikołaj.
Wieniawski Tadeusz, 1793
— 1884,

* Wiener Salomon.
Wienkowski.
Wierciński Stefan.
Wierzbowski Grzegorz.
Wierzchowski Stanisław.
Wiesiolek Józef Emilian,

ur. 1881.
WiewiórkowskiArturFry-

deryk, ur. 1841.
Wigura Józef, ur. 1852 (d.).
Wikszemski Adam.
Wikszemski Stanisław,

1807 — 1875.
Wiktor Jan Karol.
Wilburg.
Wilczek Robert, ur. 1858.
Wilezewski Antoni, uro-
dzony 1814.

Wilczewski Karol, ur.1816.
Wilczewski Paweł, uro-
dzony 1845.

663

Wilezewski Waleryan.
Wilezkowski Witalis

Piotr, ar. 10300 5
Wilezkowski Mikołal.
Wilczyński Kazimierz.
Wilczyński Władysław.
Wilkomirski Hipolit.
* Willie Jacob.
Wilson Wilhelm.
Winawer Feliks.
* Winkler Edward.
Winkler Franciszek Nepo-
mucen, ur. 1842.

Winkler Karol Ludwik
Otto, ur. 1839.

Winklewski Aleksander,
ur. 1832.

Winnicki August Paweł,
ur. 1799.

Winnicki Franciszek, 1888
— 1866.

Winnieki Władysław.
Winnicki Jan, ur. 1547.
Wiorogórski Jan Nepomu-

cen, 1812 — 1869.
Wirmański Józef, urodzo-
ny 1809.

Wisłocki Teofil,
1881.

Wisłocki Jan.
Wiśniewski Kazimierz.

1828 — 1878.

elk»>

Wiśniewski Ludwik, ur.
1810.

Wiszniewski Karol Klau-
dyusz, 1805 — 1868.

Wiszniewski Ludwik.
Witaczek,
Witakowski Igaacy.
Witkowski Franciszek, ur.

1838.
Witkowski Grustaw.
Witkowski Kajetan.
Witkowski Ludwik, uro-
dzony 1849.

Witkowski Stanisław, 1880
— 1878.

Witkowski Władysław, ur.
1854.

Witoszyński.
Wittyg Michał. ur. 1812.
Wittyg.
Wiżeński Józef.
Wlazłowski, ur. 1850.
Wnorowski Roman, ur.

1847. -
Woelck Aleksander Karol,

1801 — 1869.

Woelek Paweł, um. 1885
(d.).
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Wojcieki Józef.
Wojciechowski Al.
Wojciechowski Bazyli.
Wojciechowski Bolesław.
Wojciechowski Józef, 1798
— 1850.

Wojciedzki
1858. (d.).

Wojczyński Feliks.
Wojda Marceli.
Wojejkowski.
Wojewódzki Justyn.

- Wojlański.
Wojnorowski T.
Wojnicz Aleksander Win-

centy, ur. 1843 (d.).
Wojnicz Władysław.
Wojniewicz Wincenty.
Wojno Stanisław.
Wojszwiłło, J.
Wojtasiewicz H.
Wojtkiewicz.
Wojtkowski Wawrzyniec

Floryan, ur.

d.).
wikicko de Pflihtfentels
Lud.

Wolberg Bernard.
Wolberg Ludwik, ur. 1857

d.). :
wol Aleksander, ur. 1840.
Wolf Gvstaw.
Wolf Hirsz.

" Wolf Juliusz,
Wolf Karol Ludwik.
Wolff August Ferdynand.

- 1718 — 1846.
Wolff Karol.
Wolff Maksymilian, 1808

1874.
Wolff Maurycy, 1798. —

1861,
Wolff Michał ur. 1812.
Wolfgang Jan, 1766, —

1859. (d.).
Wolfgang Ksawery um.
- 1864.
Wolfram Alfred.
* Wolfram Jan.
Wolfring Emil.
Wolski Bronisław, ur.1849.
Wolski Emil.
Wolski Szymon Gryff.
Wolski S.
Wołek Wojciech um. 1881.
Wołkowiński Teofil Adolf.
Wołłowiez QCypryan hr,.

um.1872.
Wołodzko Henryk.
Wołowski Andrzej.
Wołowski Stanisław.

XIX.

Wosidło, um. 1873.
Woyde Maurycy, 1791 —

1577.
Woynicz Ignacy.
Woźniakowski Ignacy Jó-

zef, 1811 — 1875.
Woźniakowski Leon, 1810
— 1874.

Woźniakowski Michał.
* Wreden F.
Wridt Fryderyk,
Wróblewski Franciszek,

1786 — 1857,
Wróblewski Kajetan, ur.

1884 (d.).
Wróblewski Jan, ur. 1839.
Wróblewski Kazimierz.
Wróblewski Ludwik.
Wróblewski Szymon Zy-
gmunt, 1805 — 1878.

Wroczyński Czesław.
Wroczyński Kazimierz.
Wronka Ludwik, ur. 1845,
Wrotnowski Julian.
Wszebor Józef.
Wukczewicz (d.).
* Waundt Wilhelm.
Wurst Adolf, ur. 1848.

_ Wyczałkowski Wincenty,
ur. 1836.

Wygonowski Julian.
Wygrzywalski Maryan.
Wyrzykowski Julian, ur.

1838.
Wysłouch Wiktor.
Wysocki Aleksander.
Wysocki Feliks, um. 1845.
Wysocki Ignacy (d.).
Wysocki Karol.
Wysokiński Andrzej. (d.).
Wysokiński Cypryan Ale-

ksander.
Wyszomirski Józef.
Wyszyński Józef X.
Wyszyński Władysław, ur.

1835.
Wytyszkiewicz
um. 1824.

Wyżewski Teodor.

Xelowski.

Mateusz,

Zabiełło Franciszek.(d.).
aa Kazimierz Teofil

zabłocka Pp:
Zabłocki.
Zabłudowski J.
Zaboklicki Stanisław, um.
1882.

Zaborowski Napoleon Ka-
rol. i

Zabrocki R.
Ziachar Antoni Erazm.
Ziacharewicz Kajetan.
Zachler Leopold.
Ziadek Ignacy.
Zagórski Adam, ur. 1841.
Zagórski J.
Zagórski Karol.
Zagórski Piotr.
Zagórski P.
Zagrodzki K. i
Zahorowski Zygmunt,

1804 — 1878.
Zajączkowski Juljan, um.

1878.
Zajączkowski Tomasz.
Zajączkowski Michał.
Zarksewska Marya E.
Zakrzewski Maryan Flo-

ryan, 1803 — 1831.
Zakrzewski Józef.
Zaleski Adam. 1834—1868.
Zaleski Franciszek Salezy.
Zaleski N.
Zaleski Stanisław Szcze-

pan.
Zaleski Teodor.
Zalewski M.
Zalewski Paweł.
Załuski Józef.
Załuski Kazimierz, uro-
dzony 1838.

Zambrzycki,
Zapolski Adolf Downar.
Ziapolski N.
Ziapołowicz Antoni.
ZarembaWacław Ryszard.
Zaremba Tomasz.
Zarewicz Aleksander, ur.

1848.
Zawadziński Karol.
Zawadzki Aleksander.
Zawadzki Franciszek.
Zawadzki Mieczysław, ur.

1858, (d.).
Zawadzki Stanisław, 1802
— 1885 (d.).

Zawilski Juljusz, um. 1877.
Zborowski C.
Zbyszewski Franciszek.
Zdanowicz J.
Zdanowicz W.
Zduń..
Zdzieński Teofil, ur. 1832

(d.).
* Zehender W.
* Zeissl.
Zeiszner Ludwik.
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Ziejdowski J.
Ziekert Jerzy Antoni (d.).
*Zenket,* ©
Zgórski Adolf Franciszek,
um. 1884.

Ziegler J.
Zieleniewski Michał, ur.

1821.
Zieleniewski Teofil.
Zielewiez Ignacy, ur. 1881.
Zielewski Teofil, ur. 1844.
Zieliński Edward, umarł .

1878.
Zieliński Gustaw.
Zieliński Władysław.
Zielke. Leopold, ur. 1842.
Zielonko Justus,
Ziemacki Józef Kazimierz,

ur. 1856 (d.).
Ziembicki.
Ziembicki Grzegorz, ur.

1806.
Zimbiński I.
Ziemiński Leonard.
Ziemiński Bronisław, ur.

1860 (d.).
* Ziemmssen.
Zienkiewicz Mikolaj,
Zienkiewicz Rafał.
Zienkowski Jan, um. 1831.
Zimmermann Jan, urodzo-
ny 1842.

XIX.

* Zinn.
Ziołecki Roger, 1844 —

1870.
Ziółkowski Maksymilian,

ur. 1844.
Złotnicki Antoni.
Zimaczyński Jan.
Zmatowicz Bronisław.
Ziorgo Onufry.
Ziotta Michał.
Zuccani Józef.
Zuckerkandel Marek.
Zweigbaum Maksymilian.
Zybayło Ludwik, um. 1870

(d.).

Żabczyński Michał, 1841—
1881.

Żaboklicki Stanisław.
Żaczek Jan.
Żadwoyń.
Zagiell Ignacy, ur. 1826.
Żagiel.
Żebrawski Teofil.
Żebrowski M.
Żegestowski Jan.
Żeglicki Stanisław.
Żelasko J. J. O., um. 1885.

(d.).
Żelazowski Wiktor.
Żelewski Aleksander Adolf

Henryk, nr. 1838.

Żelkowski Wojciech, 1805
— 1868. .

Żera Teofil, ur. 1848 (d.).
Żerdziński Wojciech,
Żeromski, 1809 — 1869.
Żłobikowski Tadeusz, ur.

1840(d.).
Zmigrodzki K. W.
Żmijewski Leon.
Żochowski. ;
Żółnówski Wincenty.
Żórawski Maryan.
Żórawski.
Żuchowski Antoni, uro-
dzony 1846.

Żuk M.
Żukowski Maksym Eliasz.
Żuliński Tadeusz, 1839 —

1885.
Żuławski Karol.
Żuławski Leon, um. 1869.
Żurawski Sylwester, ur.

1847.
Żurkowski Aleksander.
Żurkowski Franciszek

1814 — 1878.
Życki Jan Piotr, 1815 —

18/5. ;
Żyliński Tomasz, 1816 —
"1880.

1

Objaśnienie. Gwiazdka * przy nażwiskach ożnacza lekarzów cudzoziemców.

(d.) oznacza lekarzy w Dopełnieniach nie zaś w Słowniku zamieszczonych.
g; Byfa ż
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